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CONTRATO Nº 14/2020 – DAG/CBMAP 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ E A EMPRESA 
OLIVEIRA ENERGIA S.A, PARA OS FINS ABAIXO 
DECLARADOS. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ, inscrito no CNPJ nº 02.954.346/0001-54, situado 
na Rua Hamilton Silva, nº. 1647, bairro do centro, CEP nº. 68.900-340, no município de Macapá/AP, neste ato 
representado por seu Comandante Geral o Sr. Wagner Coelho Pereira – CEL BM, brasileiro, casado, nomeado 
pelo Decreto nº. 2821, de 12 de agosto de 2016, publicado no DOE nº 6260, inscrito no CPF nº. 432.755.672.68, 
portador da Carteira de Identidade nº. 218551/SSP/CBMAP,  residente e domiciliado na Rua Lucimar Amoras Del 
Castillo, nº 591, bairro Jardim Marco Zero, CEP 68906-366 – Macapá-AP, doravante denominado CONTRATANTE 
e de outro lado, a empresa OLIVEIRA ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
04.210.423/0001-97, com sede na Avenida do Turismo, nº 381, bairro Tarumã, CEP 69.041-010, cidade de 
Manaus, neste ato representada nos termos dos seus atos constitutivos, pelo Sr. Orsine Rufino de Oliveira, 
brasileiro, empresário, casado, RG nº. 112.160-0/AM, CPF n. 005.602.602-10, residente e domiciliado na Alameda 
Circular Cuba, nº. 189 – Condomínio Jardim das Américas, bairro Ponta Negra, CEP 69.037-175, cidade de 
Manaus/AM, doravante denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito 
celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Este contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal 
do Brasil de 1988; Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº. 3851/2020 e demais legislações 
correlatas e exigências estabelecidas no Projeto Básico nº. 18/2020 – DPLAN/DAG/CBMAP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada na locação de geradores de energia com potência de 250 e 500 KVA 
para reestabelecer os serviços das infraestruturas públicas essenciais afetadas pelo desastre de falta de energia, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas previstas nesse instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 
constantes no Processo nº 13.000.398/2020 – CBMAP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 18/2020 – DPLAN/DAG/CBMAP e apêndices; 

b) Proposta da Contratada nº 201.108, datada de 08/11/2020; 

c) Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2020 – CPL/CBMAP; 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade 
Gestora 36101; Fonte 101; Ação: 2325 (Prevenção Contra Desastres); Programa de Trabalho 1.06.182.0036.2325; 
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Natureza de Despesa nº. 33.90.39, conforme Nota de Empenho nº. 2020NE00883, no valor de R$ 516.660,00 
(Quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais), para sua devida execução. 

4.2. O preço do objeto deste Contrato foi estabelecido no valor total estimado de R$ 516.660,00 (Quinhentos e 
dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais), sendo executado e pago de acordo com a cláusula quinta. 

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da contratação, 
inclusive tributos e/ou impostos e demais encargos, bem como toda a logística referente à mobilização e 
desmobilização, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante a cada 10 (dez) dias de execução do objeto contratual, tendo 
por base o Art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

Parágrafo Único. Conforme disponibilidade da Administração, o período para efetuação do pagamento poderá ser 
menor que o estabelecido no caput do Art. 5.1. 

5.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da Nota 
referente à prestação dos serviços, acompanhada dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da Lei nº 
8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1278/2011, junto ao Fiscal Designado, para que se 
proceda a devida certificação da despesa executada. 

5.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, na entidade bancária 
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 
respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

5.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer 
débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto. 

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de 
reajustamento ou correção monetária do valor inicial 

5.6. O PAGAMENTO será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, no Banco Bradesco, 
Agência 2368-0 e Conta Corrente nº 9359-9, Favorecido: Oliveira Energia S/A, CNPJ 04.210.423/0001-97. 

5.7. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva 
agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

5.8. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor 
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até 
a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; I = (TX/100)/365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%). 

EM = Encargos moratórios. 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. O serviço a ser prestado deverá atender as especificações técnicas e quantidades mínimas abaixo 
discriminadas. 
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Item Especificações UND 
Qtde de 

Geradores 

Qtde de 
diárias 

por 
gerador 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 
Locação de grupo gerador de energia de 
500 kva, trifásico, com franquia de 
utilização de 24 horas ininterrupta 

Diária 02 45 2.400,00 216.000,00 

02 
Locação de grupo gerador de energia de 
250 kva, trifásico, com franquia de 
utilização de 24 horas ininterrupta 

Diária 04 45 1.000,00 180.000,00 

03 
Operação assistida por operadores da 
contratada  

Diária - 45 1.500,00 67.500,00 

04 
Instalação/desinstalação dos geradores 
nos locais de destino, nos municípios 
afetados. 

Unidade 06 - 8.860,00 53.160,00 

Total R$ 516.660,00 
 

Parágrafo Único. Conforme o Projeto Básico nº. 18/2020 – DPLAN/DAG/CBMAP, a quantidade de diárias e, 
consequentemente, o valor total dos itens especificados na tabela acima são de natureza estimativa, não cabendo 
à Administração em contratá-las em sua totalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela contratante 
deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas pertinentes. 

7.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o Art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

7.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Contratada poderá manter preposto, aceito pela 
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

7.5. A Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que cause 
embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 
atribuídas. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

8.1. São obrigações da Contratante: 

  8.1.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos neste 
contrato e no Projeto Básico nº. 18/2020 – DPLAN/DAG/CBMAP.  

  8.1.2. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto a 
ser fornecido. 

 8.1.3. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste contrato 
dentro das normas estabelecidas. 
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 8.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da empresa. 

 8.1.5. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento. 

 8.1.6. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 8.1.7. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor 
designado nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/1993. 

 8.1.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este contrato, 
recebendo o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no Projeto Básico nº. 18/2020 
– DPLAN/DAG/CBMAP. 

 8.1.9. Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 8.1.10. Verificar minuciosamente a conformidade do serviço recebido provisoriamente com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

8.1.10. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
exigidas; 

8.1.11. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento de contrato. 

8.2. São obrigações da Contratada:  

 8.2.1. Executar o serviço conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico nº. 18/2020 
– DPLAN/DAG/CBMAP, bem como de acordo com as Normas Técnicas vigentes. 

 8.2.2. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas a execução do serviço e atentar para as 
licenças ambientais que o serviço exige, responsabilizando-se por todos os danos causados durante a execução 
do serviço. 

 8.2.3. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a execução do 
objeto. 

 8.2.4. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência de qualquer objeto 
fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo 
solicitadas pela contratante. 

 8.2.5. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 
Administração. 

 8.2.6. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais e ou serviços que 
não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto Básico, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas. 

 8.2.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados 
por seus empregados durante a execução do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 

 8.2.8. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a execução do 
serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

 8.2.9. Manter-se em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 
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 8.2.10. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando da execução do serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração 
contratante. 

 8.2.11. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 
a execução do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

 8.2.12. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo Administrativo. 

 8.2.13. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência de qualquer objeto 
fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou 
fases do Processo Administrativo. 

 8.2.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais 
objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a Contratante. 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

9.1.  É vedado à Contratada: 

9.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 

9.1.2. Interromper o fornecimento do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, 
salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O objeto deverá ser entregue de imediato, em perfeitas condições de funcionamento, conforme necessidade 
da administração após assinatura do Termo de Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
contrato. 

10.2. O objeto poderá ser locado por até 45 (quarenta e cinco) dias, conforme necessidade da administração ou 
enquanto perdurar a decretação de situação de emergência. 

10.3. A Contratada deverá realizar a instalação dos geradores de energia em local estabelecido pela CAESA 
(Companhia de Água e Esgoto do Amapá) que irá fazer sua gestão e operação. 

Parágrafo Único. O combustível necessário ao funcionamento dos geradores fica a cargo da  

10.4. A Contratada deve realizar a manutenção preventiva conforme manual do fabricante e corretiva em caso de 
problemas em seu funcionamento imediatamente após ter sido informada. 

10.5. A locação terá seu início mediante mobilização dos equipamentos na base da contratante e terá seu término 
mediante informação oficializada a contratada para que a mesma prossiga com a desmobilização e retirada de 
seu equipamento. 

10.6. O objeto será executado de acordo com as características, especificações e condições estabelecidas neste 
contrato e no Projeto Básico nº. 18/2020 – DPLAN/DAG/CBMAP. 

10.7. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, o objeto deste 
contrato será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

 a) Provisoriamente: por servidor designado para o acompanhamento e fiscalização dos serviços 
contratados, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da comunicação escrita da Contratada. Este recebimento poderá ser dispensado nas situações previstas 
no Art. 74 da Lei 8666/1993; 
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 b) Definitivamente: por servidor (es) designado(s) pelo Comandante Geral do CBMAP, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 
8.666/93. 

10.8. Considerar-se-á como data efetiva do término do serviço aquela aposta no atestado de conformidade emitido 
pela Comissão de Recebimento do serviço, no prazo de 05 (cinco) dias. 

10.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 
da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

10.10. Se houver erro na nota fiscal/fatura ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento definitivo, 
o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades. 

10.11. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da 
Contratada, não incidirá sobre a Contratante qualquer ônus, inclusive financeiro 

10.12. Os serviços executados em desacordo com o estipulado neste Contrato serão rejeitados, parcial ou 
totalmente, conforme o caso, correndo a expensas da Contratada quaisquer custos incidentes a este fato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela Contratante 
ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, incisos I e II da Lei 8.666/1993. 

11.2. Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993 os preços 
ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do Reequilíbrio Econômico Financeiro, 
objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, o que configurará álea 
econômica extraordinária e extracontratual; 

11.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a Contratada deverá solicitar atualização dos valores, 
elaborando-se, desta forma, nova proposta de preços e comprovando os novos valores junto a Contratante, que 
verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orçamentária; 

11.4. O Reequilíbrio Econômico Financeiro será efetuado no momento de sua ocorrência, mediante a celebração 
de Termo Aditivo. 

11.5. Por se tratar de contrato emergencial, o qual tem prazo de vigência não superior a 180 (cento e oitenta) dias, 
conforme Art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/1993, os preços do presente contrato são irreajustáveis. 

11.6. O Objeto do contrato poderá sofrer ACRÉSCIMOS ou SUPRESSÕES, mediante celebração de Termo 
Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações penais, pela inexecução total ou 
parcial desta contratação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa, segundo a 
extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93: 

a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação, que não resulte em 
prejuízo para a Contratante; 

b) Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da aquisição, nas hipóteses de inexecução total, e de 5% (cinco por cento) se ocorrer 
inexecução parcial, reconhecendo à empresa os direitos, nos termos do art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; 
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12.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto, ensejará a aplicação da penalidade de multa 
de mora, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado ou cuja justificativa não tenha sido 
acatada pela Administração do CBMAP, incidente sobre o valor total desta aquisição, contado a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho. 

12.3. A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Após o 20º (vigésimo) dia, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho, a critério da Administração, o objeto poderá não ser mais aceitos, 
configurando-se a inexecução total da contratação, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e 
no instrumento contratual. 

12.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e “d”, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea 
"b", facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência do ocorrido. 

12.5. A empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regular notificação por escrito, para confirmar 
o recebimento da nota de empenho. 

12.6. Caso não haja a confirmação do recebimento da nota de empenho, no prazo de até (05) dois dias úteis a 
contar da data do encaminhamento da Nota de Empenho, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da contratação, mediante processo administrativo, garantida a ampla defesa. 

12.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão, dentro do mesmo prazo. 

12.8. No caso de rescisão contratual será observado o disposto nos Arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/1993. 

12.9. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso 
na realização da entrega do objeto for devidamente justificado pela empresa e aceito pelo Contratante, que fixará 
novo prazo, este improrrogável, para completa execução das obrigações assumidas. 

12.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei nº. 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.784/1999, 
sendo competência da Contratante o processamento das penalidades. 

12.11. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

12.12. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999. 

12.13. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da 
garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

12.14. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições dos itens 12.6 e 12.7, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação. 

12.15. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 
unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº. 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas 
e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da Contratada, assegurará à Contratante, sem 
ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

13.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos 
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previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

13.3. A rescisão administrativa ou a rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante 
estabelece o Art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Contratante, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, entregue 
diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula 
“Das Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para 
a Administração Contratante; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 
devidamente ratificada pelo Gestor da Contratante. 

13.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços. 

13.6. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista 
na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/1993 
e demais normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá e no Diário 
Oficial da União, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua 
assinatura, conforme preceitua o Art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1. Em conformidade com o Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993, o presente contrato terá vigência de 90 
(noventa) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da situação de emergência, sendo vedada a 
prorrogação do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá/AP, com exclusão total de qualquer outro que seja 
invocável. 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes na presença de 02 (duas) 
testemunhas. 

Macapá-AP, 19 de novembro de 2020.  

 

 

Wagner Coelho Pereira - CEL BM 
Comandante Geral do CBMAP 

Orsine Rufino de Oliveira 
Oliveira Energia S/A 

CONTRATANTE CONTRATADA 

http://www.cbmap.gov.br/


 

 

 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - Rua Hamilton Silva, nº. 1647, Bairro do Centro – Macapá-AP 
CEP 68.904-340. Tel. (96) 2101-2150 Fax (96) 2101-2181 

Site: www.cbm.ap.gov.br 

 

 

Testemunha (1): 

Nome: ____________________________________________ 

CPF nº. _______________________________________ 

 

Testemunha (2): 

Nome: ____________________________________________ 

CPF nº. ________________________________________ 
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