
Pelo presente instrumenlo de Contrato, de um lâdo o Município de I'I'AITUBA, atÍaves da FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, (INPJ-MF, N' I I.291.I6610001-20, denorninado da<1ui por rliante rlc CONTRATANTE, rcprcscntado ncstc
ato pclo Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRET^RÍO MUNICIPAI-, rcsidcnte na AV. DE PADUA GOMES,
216, BELA VISTA. porrador do CPP no ',142.930.952-68 e do ourro lado PEI'ROLEO SAIlltÁ S/4, CNPJ
04.169.215/'0028-01, com sede na , Itaitúa-PA, dc agora cm diantc dcnominaÍJa CON'I'RATADA(O), neste alo
representado pelo(a) Sr(a). LUIS CLAUDIO DA COSTA, residente na RUA RIO QUIXITO, VILA llURlTI,
Manaus-AM, portador(a) do CPF 933.621.457-87, c rcprescntada pe la Sra. SELMA VALERIA CORREA, poÍtadora
do RG; 71893283 c CPF: 002.070.-167-80, lêm justo c contra(ado o scguinte:

coNTlt^'[o N'2018008s

CI,ÀUSUI,A PRIIVIEIRA. DO OBJETO CONTRÀTIJAL

I,I. AQTJISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

f$t &, do Prrá
COVERNO MUNICIPAL DF, ITAITUBA

FIr\DO lllr),{l( lP.\l- Dt: StlrDE

l. O valor dcstc contrato, dc105-163,90(ccnloccincomil,ccntoesessentaetrêsreaisenovenfacentavos)
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I .2. Pela aquisigâo dos combuslívcis, a CONTRAl'AN1E pâgaú à CONl'RATADA os preços de refeÍência iniciais
v igc ntcs na prcsente data dc assi natuÍa dest€ Conlrato, nos termos do itern I . I, já inclusos todos os custos diretos c
indiretos nele incidentes, podendo referidos preços serem alterados a qualqucr momcnto pcla DISTRIBUIDORA, em
razão dc falores atribuíveis a aLrmentos determinados pelas Refinarias da Petrobrás, de frete e/ou quaisquer outros
fatores de cornposiçâo de preços, tais corno, mas nâo limitados, a aurnento de Biodiesel(8I00), de custos logísticos e

de arnrazenagem, incluindo custos logÍslicos emergenciais, e tributação.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR DO CONTRÁTO



]-stado {lo l,ârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITÁITUBA

Fli\l)O Il tr\*lCIP,tL DA S^trDE

2. Os qtlantitativos indicados na Planilha de Fonnaçâo de Preços conslantc da proposla apresenlada pclit
CONTRATADA na Dispensa de Licitaçâo n' 06/2018 e na Cláusula Prinreira deslc ins(rumento são meramente
estimativos. nâo acanelatrdo à Administraçào do CONTRATANTE qualquer obrigaçâo quanto a sua execução or.r
paga[rc0to.

CLAUSULA TERCEIRÂ - DO AMPÂRO LECÁL

l. A laYrâtura do presenle Contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação n'0ó12018, realizado conr
fundamento no art. 24, inciso I V da Lei n" 8.66ó193, de 2 I de junho de I 993, e suâs posleriores alreraçôes.

CLÁU§ULA QUARTA - DA ExEcUÇÂo Do coNTRATo

l. A execução deste Contrâto, bem corno os casos ncle omissos regular-se-âo pelas cláusulas conratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Ceral dos Contratos e as
disposiçôes de direito privado, na forma do artigo í. da Lei n" 8.666/93 combinado com o inciso XÍt rlo anigo 55 <to
nesmo diplomâ legal.

CLÁUSULA QUINTA - D,À vIGÊNCIA E DA EFICÁ(TA

l. Avigência desle contrato terá início em I 9 de Fevereiro de 20 l8 crtinguindo-se | 9 de Abril de 201 8, lendoinícioe
vcncimento em dia de expedicntc, devendo-se excluir o primciro e incluir o último.

1.2 O Í)Ícsc c contralo devera ser Íescindido aulomaticamente no ato de nova contratação via licitaçâo

CLAUSULÂ SEXTA . DOS UNCÂRGOS DO CONTRÁTANTE

| . Caberá ao CONTRAI'ANTE

l.l. permitiÍ acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos combustíveis .

1.2. irnpedir que terceiros fomeçarn o combustível objeto deste Contraro;

1.3. pÍestar as infonnaçôes e os esclârecirnentos que venham a ser solicilados polos empÍegados da
CONTRÂTADA;

1.4. devolver o combustível que não apresentarern condiçôes de sercm consumidos, quc por falha no

recobimento, tcnha sido entregue pela CONTRATADA.

1.5. solicitar a troca d€ óleo diesel e gasolina inaclequadas para o uso na frota rodoviária e hidroviária da

contratada, no prazo máximo de 4h contadas da comunicação feita a Contralada;

l.ó. solicitar parceladamente, por intermédio de Autorização dc Fomccimcnt() cxpcdida pelo DcpaÍtam€nlo
Cornp€lerte, conforme a nccessidade no periodo, o fomecirnento de até 15.000 mil litros de óleo diesel e gasolina (por
produto) a ser entregue no prazo máximo de 24h contadas do recebinento da atíorizaçâo de enlrega pela Contratada,
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fsl.do do Prrá
GOVERNO MUN]CIPAL DE ITAITUBA

t'tr\Do ut NtctP^L Dl:s^trt)[

na b(§c dc abastccimcnto da cmpÍcsa Conlratada;

1.7. comunicar à CONTRATAD^, qualqueÍ inegularidade no fornecimento dos pÍodutos e interromper
imediatamcnte o fornecimento, se for o caso;

CLÁUSULÁ SÉTIMA . DoS ENCARGoS DA CoNTRATADA

l. Caberá à CONI'RATADA:

L I . responder, em relaçâo aos seus ernpregados, por todas as despesas decorrcntcs do fornecimentos dos
combusllveis, tais como:

a) salários;
b) seguros dc acidcn(es;
c) taxas, impostos e contribuiçôes:
d) indenizações:
e) vales-refeição;

0 valcs-lranspoÍtc; c
g) outras que porventuÍa venham a ser criadas e exigidas pclo Govcrno.

1.2. entregar o cornbustível contratado em conformidade com as especificações conslantes na licilaçâo, na
proposta de preços e, por conseguinte, no objeto deste contrato;

I .3. manter os seus empregados sujeitos às nonnas disciplinares do CONTRATANTE, porém seln qualquer
vínculo empregatício com o órgão;

1.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando cm trabalho, devendo substiluir
irnetliatamcnle qualqucr um rlclcs que seja considerado inconv€nicnte à boa ordem e às nonnas disciplinares do
CONTRATANTE;

I .5. respeitar as nonnas e procedirnentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE:

1.6. rcspondcr pclos danos causados diretamente à Adminislração do CONTRA'I'ANTE ou a lercciros,
detorrcntes dc sua culpa ou dolo, duÍantc o fornccimento do pÍodulo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo CONTRÂTANTE;

1.7. rcsponder, ainda, por quaisqucr danos causados dirctamenle a bens de pÍopriedade do CONTRATANTE,
quando esscs tenham sido ocasionados por scus cmprcgados durante o fomecimento de combustível;

1.8. efetuar a entrega parcelada de óleo diesel e gasolina objeto da Autorização de Fomecimento, de acordo
com a neccrsidade e o intercssc da FUNDO MUNICTPAI- DE SAUDE nas quantidadcs c nos prazos eslàbelecidos
nos leImos desle conlrâlo,e na proposta de preços:

I.9. entregar os Produtos em sua base de distribuiçâo, na quântidade e no prazo rnáxirno de 48h contados do
recebimento da aütorizeçeo pela contralada;

1.10. assumir responsabilidade pelâ boa execução e eficiência do fornecimento que efetuar c pclo
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L§lâdo do l'ârá
GOVERNO MI,,NICIPÂL DIi ITAITTJBA

rl'i\-Do Il( NI('lP.tl- DE S.\t DE

curnprirnento dos elementos técnicos, bem como quaisqueÍ dânos decorrentes da realização do lornecimenlo dos

combustiveis objeto deste contrato, causados ao CONTRATANTE c/ou a tcrcciros;

1.11. fornecer o ob.ieto previsto neste contÍato que lhc for solicitado ern seu hoúrio de expediente: medianle

autorização de abastecimento assinada por pessoas devidamente credcnciada pela mesma e com podeÍes para (0rlto.

L12. o padrào dos combustÍveis deverá estar dentro das especificaçôes técnicas exigidas pela ANP
(AGENCIA NÁCÍONAL DO PETRÓLEO);

l. 13. o annazcnamento total dos combusllveis será por conta da empresa CON'rRA1'ADA c devcrá ser feito

no l(,cal adequado ao tipo de pÍoduto licitado e entregue coníornre a necessidade Município de ltaituba durante o prazo

contralual;

1.14. comunicar o Dcpartamento Compctente do CONTRA'IANTE, por cscrilo, qualqueÍ anormâlidade de

caráter urgenle e pre$ar os esclarecÍnentos que julgar necessário; c

l.l 5. a obrigeçâo de manter.sc, durantc todâ a execução do contrato. em compâtibilidade corn as obrigaçôes

assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na respec(iva Dispcnsa.

CLÁUSULA oITAvA. DÂS oBRIGAÇÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FTSCAIS

l. 
^ 

CONTRATADÀ caberá. ainda

l.l . assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista ern vigor, obrigando-se a saldá-los na epoca própria. vcz que os seus etnpregados nào

rnanterào nenhum vínculo empregaticio com o CONTRA'rAN'1ts;

1.2- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécic, forerr vílirnas os seus enpregados quando do

fornccirnento dos combustivcis e oulros ou em çonexâo corn ele. ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;

1.3. assurrir todos os encargos de posslvel demanda trabalhista. ciyilou pcnal, Íclacionadas ao fornecimento
dos combustíveis, originariamente ou vinculada por prevenção, conexâo ou co0tinênçia; s

1.4. assumir, aindâ, a rcsponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicaçào deste
ContÍalo.

2. Á inadirnplência da CONTRATADA, com refeÉnçia aos encargos estabelecidos no itern anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à Adrninistração do CONTRATAN'I'E, nern poderá onerar o objeto deste
Contrato. razâo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a quâlquervínculo de solidariedade, ariva ou
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA . DAS oBRIGAçÔE§ GERAIS

l. Devcrá a CONTRÁTADA observar. tamum. o seguinte v
ROD TRj\\§A T oNI( Â



l.l. expressâmenle proibida a conÚâtaçâo de servidor penencente ao quadro de pessoâl do
CONTRATANTE duÍante a vigência deste Contrato;

1.2. expresssrnente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Ádministração do CONTRATANTE: e

i.3. vedada a subcontratação de outrâ empresâ para o fomecinenlo dos cornbustíveis objeto desle ContÍalo.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FIScALIzÁÇÃo

l, Este contrato selá scolnpânhâdo e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTR^T^NTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essâ
atribuição.

2. As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade CoDpetenle da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das
medidas Ç()ovenientes.

3. A CONTRATADA deverá rnanter preposlo, flcaito pela Administraçâo do CONTRATANTE. duranlc o periodo dc
vigênciâ do Contrato, para representá-lâ administrativalnenle sempÍe que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAçÃo

l. A atcstação das faturas correspondentes ao fomccimento dos combuslívçis caberá ao Chefc do Serviço de
Almoxarifado do CON'IRATANTE, ou a oulro scrvidoÍ dcsignado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

l. A desPesâ com o lornecimento dos cornbustiveis de que trâtâ o objeto, está a cargo da dotâção orçâmenlária
Ilxercício 2018 Alividade l0l1.101020210.2.080 Manulenção das Açôes de Média Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar, Classificaçâo econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2018 Arividade
l0l l . l 0 1 22 1 004.2.065 Manutenção da Secre(aria Municipal de Saúde, Classificaçâo econôrnica 3.3.90.30.00 Material
de consumo, Exercício 20lE Àlividade l0l1.103010200.2.072 Manutenção do Piso de Atençâo Básica , Classificação
econôr ica 3.3.90.30.00 M alerial de consumo, Exercicio 20 I 8 Ativ idade I 0 I L l0l05023 5.2.089 Piso Fixo de V igilânc ia
e Promoção da Saúde - PITVPS, Classificâção econômica 1.1.90.30.00 l\4aterial de consumo, ExeÍcicio 201 8 Atividade
l0l t.101251004.2.066 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Classificaçdo econôm ica 3.3.90.30.00 Material
dc mnsumo.

Estrdo (lo Pará

COVERNO MUNICIPÂL DE ITAITUBA
ttrNDo ill( Nt( tP,\1. D[,] s,\trDt:

CLÁUSULÂ DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

l. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal pnra liquidaçâo c pagamcoto da rlcspcsa plo
coNTRATANTE. mediante ordem bancária creditada em conta conente ou cheque noriinal ao Íornecedár no ato da
entrega do produto.

2 Para efeito de cada pagalnento, a nota fiscal ou fatura deveÉ estar acompanharta das guias de comprovação da
rcgularidarJc lscal para com a Scguridadc Social (INSS), a Fazcnrla Federal, Esiadual e Muniiipal do domitílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticadâ.

a,
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fslrdo do PâÍÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
t (r\D(l t'Nt( ll,, _ D]t s,\trt)u

EM : Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a dâta prevista para o pagamento e â do efetivo pagamcntô;
VP.= Valor da parccla a ser paga.
I - lrrdicc de compcnsaçâo financeira = 0,0001644, assirn apurado:

3. O CONTRAT^NTE res€Íva-se o dircito de recusar o pagamento se, no ato da atestação. os combustíveis
Fornecidos nào estiverern em perfeilas condiçôes de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
accitas.

4. O CONIRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a rrultas ou indenizâções
deviús pela CONTRATADÀ nos termos deste Contrato.

5. Ncnhurn pagâmento scrá efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidaçâo qualquer obrigação
financeira, sem que hso gere direito à alteração dos preços. ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de evenluais alrasos de pagamento, desde que a CONIRATADA nâo tenhâ concorrido de alguma
forma para tanlo, íica convencionado que a laxa de compensaçâo llnanceira devida pelo CONTRATANTE, cntrc a

data acima reÍerida c a coÍrespondcnlc ao cfctivo pagâmcnto da parccla. scr a scguiolc:

EM=IxNxVP

Onde

r = (rx)

r = (6/100)

365

I = 0,(I)01614

TX = PcÍccntüal dâ taxa anual = 6%.

6.1. A compcnsaçâo financeira prevista nesta condiçâo será incluída cm fatura a scr aproscntada
pos lc riorm cn tc.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÀo Do CoNTRATo

l. Esle Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no aí. ó5 da Lei 8.666/93, desde que haja inleresse dâ
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidasjustiÍicarivas.

cLÁUSULÂ DÉCIMA QUINTA - Do AUMENTo oU sUPREssÃo

l. No interesse da Administraçâo do CONTRÁTÁNTE, o valor inicial atualizado deste Contrâlo podeú ser

36s
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aunreÍrtado ou suprimido até o limite de 25% (yinte e cinco por cento), conformc disposlo no arligo 65, parágrafos lo l:
2", da Lei n" 8.ó66r'93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesnas condiçôes licitadas os acrescirnos ou supressões que se

fizerem necesúrios, até o limite orâ previsto, calculado sobre o valor a ser contrâlado.

CLÁUSULÁ DÉCIMA SEXTA - D,{S PENALIDADES

l. O dcscumprimento dcste conlrato por qualqucr uma das parles sujeitará a parte infiatora ao ressarcimento integral
das pcrdas c danos sofridos pcla parte inoccntc.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃo

l. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejâ a sua rescisão. conforme disposto nos artigos 77a 80da Lei n'
8.666193.

2. A rcscisão do Conlrâto poderá ser:

2. l. determ inada poÍ alo unilateral e escÍito da Administraçào do CONTRA'I'ANTE, nos câsos enumerados
nos incisos I a Xtl e XVII do artigo 78 da [ri mencionada, notificando-se a CONTRATAD^ com a antecedência
minima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável. por acordo entÍe âs partes. reduzida a lenno no processo da licitaçâo. desde que haja
convcniência para a Administraçâo do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da legislaçâo vigsnte sobre a rnatéÍia

f. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de âutorizaçâo escrita e fundalnentada da autoridade
cornpttcnlc.

laslâilo do PxrÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
r l,l.Do lll \lcrP,\1. Df, sAtrÍJE

3.1, Os casos de rescisão contratual serâo formalnente motivados nos aulos do proccsso, assegurado o
conlrsdítório e a arnpla defesa.

cLÁUSULA DÉcIMA oITAvA
CONTRATÀDA

DA VINCUI,AÇÂO AO EDITAL E À PROPOSTA I)A

l. E$e Contrato fica vinculado aos termos da Dispensa de Licitação n" 06/2018, cuja realizaçâo decone da
autorização do Sr. IAMAX PRADO CUSTODtO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁU§ULA DÉctMA NoNA. Do FoRo

l. As questões deconentes da execuçâo deste Instrumento. que não possam ser dirinridas adm in islrativamenÍe. serão
processadas ejulgadas no Foro do Municlpio de ITAII'UBA. com exclusâo de quatquer outro por mais privilegiado que
scja.

ROD l RAÀ-S,I lt.lZOr.. l( ..1 a_,

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressôes resultante
dc acordo cclcbrado cn(rc as partcs contratantcs,

I



E, para firmcza e validadc do quc Íoi pactuado, lavrou-se o pÍesente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para que surtâm um só

llstrdo do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
t'tr\Do lttrNI(1PÂL t ti s,\IrD,:

Cldldie iJa Cosia ^o 
quB'J"

CONTRATANTE e

Tcstcmunhas

ET SABBÀ S.A.
69.215/0001-9104.1

LUIZ CLAUDIO DA COS'|A
CPF; 933.621.4.57-87
coNTRATADO(A)

às quais, depois de lidas, são assinadas pelas r€presenlantcs das part{:,
A, e pelas (estemunhas abaixo.

ITAITUBA-PA. l9 dc Fevereiro de 20lli.

FUNDO MI'
CNPJ(MF) Il.29l. t.20

E SAUDE

CON'I'RA ANTE

i.u

lr
l'-x'39 suii!

'tRoLu SAI]BA S,A
PJiMF; 169.215/0001-91

SEI-MA VALERIA CORRF.A
CPF:002.070..167-80
coN'r'RATADO(A)
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