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coNTRÁTO N'20r80084

Pe lo presente instrurnetlto de Contrato, de urn lâdo o Municipio de ITAI'l-UBA, através da FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÂO, cNPJ-MF, N" 25.31 1.7'12/oool-82, deoominado daqui por dian(e de CONTR^TANTE, reprcsenrado
ncstc ato pclo Sr. AMILTON TEIXDTRA PINHO, SCRETARIO MUNICIPAL residente na AV 

^NTÀOI"ERREIR VALE6I B, portador do CPF n" 586.519.772-04 c do outro lado PETROLEO S^BBÂ S/4, CNPJ
04.169.215/m28-01, com sedc na , Ilaituba-PA, de agora enr dianlc dcnominada CONTRATADA(O), noste alo
rcpresçnlado pelo(a) S(a). LUIS CLÁUDIO DA COSTA. residenre na RUA RtO QI.,IXITO, VILA BURITI,
Manaus-AM, portado(a) do CPF 933.621 .457-87, c reprcscnlarla pcla SÍa. S[.LMA VALERIA CORRUA, poÍtadoÍa
do RG: 71891283 c CPF: 002.070.367-80, têm.iusto e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO CONTRATUAL

I.I. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FTINDOS E SI1CRETARÍAS
DO MUNICIPIO DE ITAITUtsA.
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1.2. Pela aquisiçâo dos combustiveis, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços de referência iniciais
v igcntss na pÍesentc dala dc assi naluÍa dcste Conlralo, nos termos do item L I , já inclusos todos os custos d iretos e
indúetos nele incidentes, podendo referidos preços sercnr alterados a qualquer nroruento lxla DISTRIBUIDORA, ern

razão de faloles alribuíveis a âumentos detenninados p€las Refinarias da Petrobús, de frete e/ou quaisquer ou(ros
latores de cornposição de preços, lais como, mas não limilados, a aurnenlo de Biodiesel (B 100), de custos logisticos e

de armazenagen, incluindo cuslm logísticos emergenciais. e tributâção.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor dcstc conlrato, dç 96 1.566,00 (novccentos e scsscn tâ e um mil, qu inhentos c sssscnta e scis reais).
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2. Os quantitâtivos indicados na Planilha de Fonnaçâo de Preços constanle da proposta apÍesentadil pela

CONTRATADA na Dispensa de Licilação n" 0ó/201 t e na Cláusula Primeira desle instrumento sâo meramente
cslimativos, não acanetando à Adrniristrâção do CONTRATANTE qualquer obrigaçâo quanto a sua execução ou
pagamento.

Ct,ÂI]ST]I,A TERCEIRA . DO AMPÂRO LECAI,

l. A lavratura do pÍesente Contrato decor,e da realizaçâo da Dispensa de Licilação n'06/201E. realizado com

fundâmento no art. 24, inciso IV da Lei n" 8.666/93, de 2l de junho de I 993, e suas posteriores alterações.

Ct,AUSULA QUARTA . DÂ EXECUÇÀO DO CONTRATO

l. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos rcgular-se-âo pelas cláusulas conlraluais e pelos

preceilos de direito publico, aplicando-se-lhes. sLrpletivarnente, os principios da Teoria Ceral dos Cortratos e as

disposições de direito privado, na fonna do artigo 54. da Lei n" 8.666/93 combinado com o inciso XII tlo aÍtigo 55 do

mesmo diploma lcgal.

CLÁUSULA QUINTA - DA vIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

I . A vi8ência deste contrato terá início em I 9 de Fevereiro de 2018 exlinguindo-se l9 de Abril de ?018, tendo inlcio e

vencimento enr dia de expediente, devcndo-se excluir o primeim e incluir o último.

I.2 O presênte conlrato devera ser rescindido automaticamente no ato de nova contralaçâo via licitação.

CLÁUSULA SEXTA . DOS F,NCARGOS T'O CONTRATANTE,

l. Cabcrá ao CON'I RAlANI'E

l.l. permitir acesso dos empregados dâ CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a

enlrega dos combustíreis .

1.2. impedir que lerceiros fomeçam o combustível objcto dest€ Contrâto;

1.3. prestar as informações e os esclarechlentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4. devolver o combustivel que não apresentaÍem condições de sercm consumidos , que por falha no

recebimenlo, tenha sido entÍegue pela CONTRATADA.

1.5. solicitar a troca de óleo diesel e gasolina inadequadas para o uso na frota rodoviária e hidroviária da

contÍatada, no prazo máxirno de 4h contadas da comunicaçâo f€its r ConlÍalada;

1.6. solicitar parceladamenle, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida Í)elo DepaÍtamcnto

Competente. confonne a necessidade no período, o fonrecimento de até l5-000 mil litros de óleo diesel e gasolina (por

produto) a ser entregue no prazo máximo de 24h contadas do recebimcnlo da autorizâção de entrega Pelâ Contratâda,

na base de abaslecimenlo da empresa Conlratada;

/)/

tr

tiotr t R,\\§.\ Âz(r\l(.\



Eltado úo Perá

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITI]BA
Flr\DO l \t(',tP.rL Dt uDl.(.\('Ào

1.7. comunicar à CONI'RATÁDA, qualquer irregularidade no fomecirnenlo dos produlos c inrerrompcr
imediatamente o lbrnecimenlo, se [oÍ o caso;

CLÁUSULA sÉTIMA - DoS ENCARGoS DA CoNTRATADA

L CabeÍá à CONTR T^DA

I.l. responder, em relaçâo aos seus etnpregados, por lodas as despesas dccorrentes do fornccimcntos dos
combustíYeis, lais como:

a) saláriosi
b) seguros de acidcntcs;
c) târss, imposlos e contribuições;
d) indenizaçôes;
e) vales-refeiçâo;
[) vales-transpoíe; e
g) outras quc porvcatura venham a ser criadas e exigidas pelo Govcrno

1.2. entregar o combustlvel contralado em conformidade com as especiÍicações constantes na licilaçâo, na
proposla de preços e, por conseguinte, no objeto deste contrato;

l.J. rnanter os seus ernpregados sujeitos às nonnas disciplinaÍes do CONTRATAN-l'E, porém sem qualquer
vinculo ernpregaticio com o óÍgãol

1.4. manler, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando cm tÍabalho, devcndo substituir
imcdialamcntc qualqucr um dclcs que seja considerado inconveni€nle à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;

1.5. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE:

1.6. responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRA I'ANTE ou a terceiros,
tjecorrentcs de sua culpa ou dolo, durante o fornccimcnto do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidâde
a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados dirclamcntc a bsns dc propricdadc rJo CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus cmprcgados duranlc o fornecimento de combuslível:

l E. efetuar a entrcga parcelada de ól€o diesel e gasolina objelo da Autorização de Fornecimento. de acordo
con| a necessidade e o interBsse da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO nas quantidadcs c nos prazos
estabelecidos nos tennos deste conlrato,e na proposta de preçosi

L9. enregar os Prcdutos em sua base de distribuiçâo, na quântidade e no prazo máxirno de 48h contados do
recebirüenlo da autorizaçâo pela contratada;

1.10. assumir responsabilidade pela boa ex€cuçâo e eficiência do fornecimcn(o que eÍêtuar e pclo
curnprünento dos elementos técnicos, bern como quaisquer danos decorrentes da realizaçâo do fornecimento dos
combustíveis objeto desle contÍato, causados ao CONTRA'IÁNTE e/ou a terceiros;
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1.1 l. forneceÍ o objclo previsto ncstc conlrato que lhe foÍ solicitado ern setr horário de e;rpedicnlei mcdian(e
autorizaçâo de abastecimento assinadr por pessoas devidsrnenle credcnciada pcla mcsma c com poderes para tanto.

1.12. o padrâo dos combustíveis deverá estâr dentro das especificações técnicas exigidâs pela ANP
(ACENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO):

L l3. o armazenamento total dos combustiyeis será por colta da ernpresâ CONTRATADA c dcverá ser feito
no localadequado ao lipo dc produto licitado c enlÍegue conforme a necessidade Município de ltailuba durânte o prazo

conÚatua l;

1.14. conunicar o DepaÍtamcnto Compqtunlc do CONTRATANTE, por cscrilo, qualquer anormalidadc dc
caúter urge[te e prestar os esclarecimenlos que julgar necessário; e

I .I 5. a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrâlo, ern compatibilidade com as obrigações
assumidâs, lodas âs coDdições de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na rcspectiva Dispensn.

CLÁUSULA oITAvA. DAS 0BRIGAÇÔES SoCIAIS, CoMERCIAIS E FISCAIS

l. A CONTRATADA caberá. ainda:

l.l. assurnir â responsabilidade por todos os encargos prcvidcnciários e obrigações sociais previstos na
legislaçâo social € lrabalhista ern vigor, obrigando-se a saldâ-los na época própÍia, vez que os seus ernpregados não
manlerão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATAN'l"El

| .2. assurnir. tarnbénr, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislaçâo
específica de acidentes de tlabalho, quando, em ocorrência da espécic, lorenr vitimas os seus cmpregados quando do
fomecjnrento dos combustíveis e outros ou em conerão com ele, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;

I .J. assum ir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, Íelacionadas ao fornccimcnto
dos cornbustiveis, originariamente ou vinculada por prevenção, conexào ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da sdjudicação deste
Cootrato.

2. A inadinrplência dâ CONTRATADA, com refer€ncia aos encargos eslabelecidos no itenr anterior. nâo transfere a

responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRA'IANTE, nern poderá onerar o objeto deste

Contrato. razâo pela qual a CONTRÁTADA renuncia expressarnente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para conr o CONTRATANTE.

cLÁUSULÀ NoNA - DAs oBRIGAÇÓEs GERAIS

l. Deverá a CONTRATADA observar. tarnH r, o seguinte

l.l. expressarnente proibida a contratação de servidor pertenc€nte
CONTRAIi\NTE durante a vigência deste Conlrato;

ao quadro dc pcssoal do
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1.2. expressamente proibida. a yeiculação de publicidade acerca desle Contralo, sâlvo se houvcr prévia
aulorização da Administraçâo do CONTRATANTE: e

l l. vedada a subcontrâlação de outra empresa pârâ o foruecimento dos combustiveis objelo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FISCALIZÀÇÀO

l. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse tim, representando o

CONTRATANTE, pennitida a contrataçâo de terceiros para assisli-lo e subsidiá-lo de informaçôes peíinentes a essa

atribuição.

2. As decisôes e providências que ultrapassarenr a cotnpetência do srrvidor designado para esse fim deverào ser

solicitadas a Autoridade Competente da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO, em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes.

3. A CONTRÁTADA deveú manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o periodo de
vigência do Contrato. para representá-la âdln in istrâtivamenle sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ - DA ATESTAÇÂo

L A ateslaçâo das faturas con€spondentes ao fomecünento dos combustíveis caberá ao Chefe do Serviço de
AlmoxariÍado do CONTRATÂNTE, ou a outro s€rvidoÍ designado para esse íim.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA DESPESA

l. A despesa corn o fornecimento dos combustiveis de que trala o objeto. está a cargo da dolâçâo orçarnentária
Exercicio 2018 Atividade 0909.123ó10408.2.050 Manutençâo do Transporte Escolar, Classificaçâo cconôlnica
3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercicio 20 | 8 Atividade 0909. I 2 122 1005.2-033 Manutençâo da Secretaria de
Educação Classificaçâo econômica 1.3.90.30.00 Material de consumo, Exercicio 2018 Alividade
0910.l2ló10408.2.059 Manutençâp do Transpone Escolar do Ensino Fundamental - fUNDEB 40e2. ClassiÍicação
econômica 3.3.90.30.00 Material de cônsurno.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRÁ - Do PAGAMENTo

l. 
^ 

CONTRATADA deveÍá apresentar nota liscal para liquidação c pagamento da dcspcsa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corr€nte ou chcquc nominal ao fornecedor no ato da
entrcga do pÍOduto.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota Ílscal ou falura deverá estar acompanhada das guias de comprovaçâo da
rcgularidadc fiscâl para com a Scguridadc Social (INSS), a Fazcnda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sedc
do CONTR^TADO e o FGTS, em original or,r em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE rescrva-se o direito de recusar o pagamenlo se, no alo da atestação, os combnstÍveis
fornecidos nào estiverem em perfeitas condiçôes d€ consumo ou em desacordo corn as especificações apresentadas e
accitas.
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4. O CONTRATANTE poderá deduzir do mortanle a pagar os valores correspondentes a rnultas ou indenizâçôes
dcvidas pcla CONTRATADA, nos tffmos deíe Conlralo.

5. Nenhum Pâgamento será efetuâdo à CONTRAI'ADA enquanlo pendenle de liquidaçâo qualguer obrigação
financeira, sent que isso gere direito à aiteração dos preços, ou de cornpcnsaçào financeim por atraso de pagalncnto.

ó. N<x casos tlc cvcntuais a(rasos dc pagamcnto, tlesde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
fortna para tanlo, fica convençionado que a taxa de compensação íinarnceira devida pclo CONTRATANTE, entre a
dala acima referida e a correspondente ao efetivo pagamcnto da parccla, scr a scguinlc:

IiM=1x11 *YP

0nde:

EM : Encargos rnoratórios;
N = Núrmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetiyo pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser pagâ.
I = Indice de compensaçâo Íinanccira = 0,0001644, assim apurado:

I = (Tx)

365

365

r = (6i 100)

I = 0,000!644

TX = Percentual da taxa anual = 6Vo.

6.1. A compensação financeira prevista nesta condiçâo será incluída ern Íatura a scr aprcsentada
poslerilrmenle.

CLÁUSULA DÉCTMA QUARTÂ. DA ALTERAÇÃo Do coNTRATo

I Eíe Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no arl. 65 da Lci 8-666193, dcs(lc quc haja intercsse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresenlaçào das devidas j ustificativas.

CLÁUSULA DÉCTMA QUINTTA - Do AUMENTo oU sUPREssÂo

l' No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumenlado ou suprilnido até o lirnite de 25oá (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, purígãfo. r" .
2', da Lei n" 8.6ó6193.

2 A CoNTRATADA lica obrigada a aceitar nas mcsmas condiçôes licitadas os acréscimos ou supressões q.e se
fizerem necessários, até o limitê om previslo, calculado sobre o valor a ser contra(ado.
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3. Nenhum acréscirno ou supressâo poderá exceder o lirnite estabclecido rresla cláusula, salvo as supressÕes resuhanle
de acordo cclehrado cntrc âs paÍtcs contratân(cs.

CLÁUSULÁ DÉCTIIA SEXTA - DAS PEI.*ALIDADEs

1. O descumprimento deslc conlrato por qualcluer urna das paÍtes sujcitaÉ â pane infratora ao ressarcirnento inlegral
rlas pcrdas c danos sofridos pela pane inocenre.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DA REscIsÁo

l. A inexecuçãô total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, confonne disposto nos artigos ?7 a E0 da Lei n'
8.666193.

2. 
^ 

rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 . deternrinada por alo unilateral e escrito da Adrn inistraçâo do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVll do aÍtigo 78 da Lei mencionada, noti[icando-se a CONTRATADA com a ântecedência
mínima d€ 30 (trinta) dias;

2.2, amigável, por acordo entre as paícs, reduzida a tenno no proccsso da licitação. desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRAIANTE:

2.3. judicial, nos termos da legislaçâo vigerrte sobre a rnatéria

3. A rescisâo adtninistrativa ou arnigável deverá ser precedida de autoÍizaçâo escrita e fundamcntada da autoridade
competenle.

3.1. Os casos de rescisão contratual seÍâo formahnente,notiyados nos autos do proccsso, assegurado o
contraditório e a arnpla deíesa.

CLÁUSULA DÉCIMÀ oITAvA
CONTRAT,{DA

DA VINCULAÇÃO AO EDTTAL E À PROPOSTA DA

l. Este Contrato fica vinculado âos lermos da Dispensa rle Licitação n" 0612018, cuja realizaçâo decone da

autorização do Sr. AMILTON TEIXEIRÁ PINHO, e da propostâ da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA . Do FoRo

l. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que nâo possarn ser dirimidas âdministrativamente, serâo
processadas ejulgadas no Foro do Municipio de ITAITUBA, corn exclusào de qualquer outro por mais privilcgiado que
seja.

E, para firmcza e validade do quc foi pactuado, lavrou-se o pr€sente Conlrato em 3 (três) vias de igual teor e fornra,
para quc surtam un só cfeilo, às quais. depois de lidas, úo assinadas pclas representantcs das parte,
CONTRATANTE e CONTRA'I'ADA, c pelas teslemunhas atmixo.
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CONTRATANTE

ITAÍIUBA-PA. 19 de [rcvcrciro de 2018.
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