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coNTRATO N'20180086

Pelo presente instrurnento de Contralo, de urn lado o Município de l1'AI'l UBA, atraves da FUNDO MUNICIPAI- lrE
ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ-MF, N' 16.775.433/0001 -59, denominado daqui por diuntc r.lc CONTRATANTE'
rcprcscnradr) ncstc al0 pclo Sr. SOLANGE MOREIRA DE ACUIAR, SECRETARIA MUNICIPAL, residentc na

ROD. TRASAMÁSONICA KM 07. portador do CPF n" 484.740j?2-04 c do ourÍo lado PETROLEO SABBA S/4,
CNPJ 04.169.215i0028-01, com sede na,ltaituba-PA, de agora em dianle denominada CONTRATAD^(O)' ncste

ato representado pel(a) s(a). LUIS CLÁUDIO DA COSTA. rcsidenlc na RUA RIO QUIXITO, VII.A BURITI,
Manaus-AM, porrado(a) do CPF 933.621.45?-87, c rcprcsentada pcla Sra. SELMA VALERIA CORREA, porladora

do RG: 71ti93283 e CPF: 002.070.367-80, têm justo e contratado o seguinte;

CLÁUSULA PRTMETRA . DO OBJETO CONTRATUAL

I.I. AQUISIÇÀO DE COMBUSTiVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

1.2. Pela aquisição dos combustíveis, a CONTRA-l'ANTE pagará à CONTRATADA os preços de referência tntcrats

vigentes na presente data de assinatuÍa deste Contrato, nos tcrnros do itcrn l.l.já inclusos lodosos cuslos diÍelose
indirclos nele irrcidentes, podendo reíeridos preços serern alteradou a qualquer Inorncnto pela DISTRIBUIDORA, cm

raáo de Íàtores atribuiveis a aumentos determinados pelas Refinarias da PetrobÍás, de frete e/ou quaisquer oulros

falores de composição de preços, tais como, mas não limilados, a aumento de Biodiesel (8100). de cuslos logisticos e

de anrrazenagerr, incluindo custos logísticos emergenciais. e tributação.

CLÁU§ULA SEGUNDA - DO VÂLOR DO CONTRATO
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1, O valor deste «)ntÍâlo. de 139.301,85 (cento e trinta e nove mil. trezcntos c um Ícais c oircnla c cinco ccntavos)

2. Os quantitatil,os indicados na Planilha de Fonnação de Preços constante da proposla âpresentada pcla
CONTRATADA na Dispensa de t.icitação n" 06/2018 e na Cláusula Primeira deste instrumcnlo são meramente
estimativos, nào acaÍretando à Administração do CONTRATANTE qualqBer obrigação quânto a sua execução ou
pagamento.

CLÂUSULA TERCEIRÂ . DO AMPARO LECAL

I. A lavratura do presentc Contrâto decorre da realização da Dispensa de Licitação n" 062018, realizado com
Iü ndarnento no art. 24. inciso lV da Lei n" 8.6ó6193, de 2 | de junho de 199f, e suas posteriores alteraçôes.

CLÁUSULA QUÁRTA . DA ExECUÇÀO DO CONTRATO

L A execução deste Conlralo, bem como os casos nele omissos regular-sc-ào pelas cláusulas contrâtuais e pelos
preceilos de direito público, aplicando.se-lhes, supletivamcnle, os plincípios da Teoria Ceral dos Cortratos c as

disposiçôes de direito privâdo, nâ fonna do anigo 54. da Lei n" 8.666/93 combinado com o inciso XII do âÍtigo 55 do

mcsmo diplonra lcgal.

CLÁUSULA QUINTA . DA vIGÊNCIA E DA EFICÁCTA

L A vigência deste contrato terá inícioern l9 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se l9de Abrilde20l8,tcndoinícioe
vcnsimcflto em diâ dc cxpcrlicntc, dcvcndo-se excluir o primeiro e incluir o último.

1.2 O pÍescntc «,ntrato dcvcÍa seÍ rcscindido automaticamenle rlo ato de nova contralação viâ licitaçâo.

CLÂUSULA SEXTÀ . DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá âo CONTRATANI'E:

l.l. permitir acesso dos empregados da CONTRÁTADA às dependências do CONTRATANTE para a

entrega dos combusliveis.

1.2. impedir que lerceiros fomeçam o cornbustivel objeto deste ContÍato;

1.3. pr€slar as inlonnações e os esclarecirnçntos que venham a ser solicitados pelos emprcgadui da

CONTRATADA;

1.4. devolver o combustível que não apresentarem condiçôes de serem consumidos , que por falha no

recebimento, tenha sido enlÍegue pela CONTRATADA.

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

contratada, no prazo máximo dê 4h contadas da comunicagâo feita a ContraÍada;

l.ó. solicitar parceladamente, por intennédio de Aulorização de Fornecimcnto cxpcdida pslo Dcparlâmento

Competente, confonne a necessidade no periodo, o fornecimento de até I 5.000 mil litros dc óleo diesel e gasolina (por

pÍodrto) a ser entregue no prazo máximo de 24h contadas do recebirnento da autoÍização de entrega pela Contratada,
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na basc dc âbastccimcnto da emprcsa Contratada;

1.7. comunicar à CONTRATADA. qualqu€r iregularidade no fomecimento dos pÍodutos e interÍomper
imediatamente o foÍnecimento, s€ íor o caso;

CLÁUSULA SÉTIMA . DOS f,NcARGos DA CoNTRATADA

l. Cabcú à CONTRATADA:

l.l. responder. em relação aos scus enrpregados. por todas as despesas dccorrcntcs do foÍnccimcntos dos
combustíveis. tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e conlribuiçôes;
d) indenizaçôes;
e) vales-refeição;
f) vales.ransporte; e
g) outÍas que porventura vcnham a scr criadas e cxigidas pelo Govcrno

1.2. entregar o combustivel contratado em conformidade corn as especificaçôes constantes na licitaçâo. na
proposta de preços e, por conseguinle, no objeto desle contrato;

L3. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE. porérn sem qualquer
vlnculo empregaticio com o órgâo;

1.4. manter, ainda, os seus empÍegados identiÍicâdos por crachá, quândo cm trabalho, devondo substituir
intcdialamcntc qualquer um deles que seja considerado inconvenienle à boa ordcm e às nonnas disciplinares do
CONTRÀTANTE;

L5. r'cspeitar as nonnas e procedimentos de contÍole e acesso às dependênciâs do CONTRATANTE:

l.ó. responder pelos danos causados diretamente à Ádrninistração do CONTRÁTANTE ou a lercciros,
decorrenles de sua culpa ou dolo, duÍanle o fornecimenlo do produto, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçâo ou o scornpanhamento pelo CONTRATANTE;

1.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados dirclamcntc a hens rJe propriedade do CONTRATANTE,
quando essÊs tenham sido ocasionados por seus empregatlos durante o fomecimento dê combuslÍvel;

1.8. etêtuar a entrega palcelâda de óleo diesel e gasolina objeto da Autorização de Fomecilnento, de acordo
com a neccssidade e o inteÍessc da FIINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI- nas quantidadcs c nos

prazos eslabelecidos nos lermos dests contÍato,e na pÍoF)sta dc preçosi

1.9, entregar os produtos em sua base de distribuição, na quantidade e no prazo máxitno de 48h contados do
recebimento da autoÍização pela contratada;

1.10. assurnir responsabilidade pela boa execuçâo e cficiência do ftrrnccimcnto que efetuaÍ e pelo

A.
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cumprimento dos elementos tecnicos, bcm corno quaisquer danos decorrentes da realizaçâo do fomecimenlo dos

cornbustÍveis objeto deste contrato, causados ao CON'I'RATANTE e/ou a terceiros;

l.l l. Íornecer o ohjclo pÍcvislo neste contÍato que lhc ÍoÍ solicilado em seu honirio de expediente: mediante

autorização dc abastecimenio assinada por pessoas devidamente credcnciada pela mcsma c com podcrcs Para lanlo.

1.12. o padrão dos cornbustiveis deverá estar dentro das especificaçôes técnicas exigidas pela ANP

(ÂGENCIA NACIONAL DO PETROLEO):

I .13. o anrazenarnento total dos cotnblrslíveis será por conta da ernpresa CONTRATADA e deveú ser feito

no local adequado ao tipo de pÍoduto licilado c cntrcguc conÍormc a necessidade Município de ltaituba durante o prazo

conlratual;

1.14. comunicar o Departamento Conpeteote do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidarlc dc

caráter urgenle e preslar os esclarecim€ntos que julgar necessário; e

I .15. a obrigação de manter-se, durante toda a execuÇão do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, lodas as condições dc habilitação e qualificaçâo qxigidas na respectiva Dispensa.

cLÁusuLA olrAvA - DAS oBRTGAÇÔES SOCIAT§, COMf,RCIAI§ E FISCAIS

I . Á CON'I RAI ADÁ cabcrá, ainda

l.l. assumir a responsabilidade por lodos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados nâo

Ínantcrâo nenhurr vínculo crnprcgatício com o CONTRATANTEi

1.2. assurnil tambérn, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes eslabelecidas na legislaçâo

especlfica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espetic, forem vilirnas os seus etnpregados quando do

fornecimento dos conrbustíveis e outros ou e,Í conexâo cotn ele, ainda que acontecido e,n dependência do

CONTRATANTE;

1.3. assumir (odos os encargos de possivel demanda trabalhista. civil ou penal, relacionadas ao fornccimonlo
dos coínbustíveis, originariamenle ou vinculada por prevenção, concxão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resullanles da sdjudicação dcstc

Conlralo.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no itern anlerior. não transfere â

responsabilidade por seu pagâmento à Adrninistmçôo do CONTRÂTANTE, nem podcni onerar o objeto deste

Contrato, raáo pela qual a CONTRATADÁ renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade. ativa ou

passiva, para «rm o CONTRATANTE.

cLÁUSULA N0NA . DAS OBRIGAÇÔES GERATS

l. Deveni a CONTRATADA observar, tarnbérn. o seguinte
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l.l. expressarncnte proibida a contralaçâo dc servidor pertencente a0 quadro dc pr:ssoâl do
CONTRAI ANl'E durânte a vigência deste Contrato:

1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca d€ste Contrato. salvo se houver prévia
autoÍização da Adrninistração do CONTRATANTE; e

1.3. vedada a subcontratação de outrâ ernpresâ para o lbmecimento dos combustlveis objeto desle Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. Do ACoMPANHAMENTo E DÀ FIScALtzÂçÂo

l. Estc contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado paÍa çsse fim, repÍesentando o
CONTRATANTE, p€Ímitida â conhâtâçào de terceiros parâ assisti-lo e subsidiá-lo de informações peíinenles a essa

atribuição.

2. As dccisôes c providências quc ultrapassarern a competência do servidor designado para esse firn deverâo ser
solicir.âdas a AuroÍidadc comr)crcnrc da FUNDo MUNICIPAL DE ASSISTENCIÁ SOCIAL, ern tempo hábil pam a
adoçào das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá rnanler prcposto, aceito pela Adrninistraçâo do CONTRATANTE. durante o p€ríodo de
vigência do Contrato, para represcntá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA ATEsTÂÇÁo

l. A átestação das faturas correspondcntes ao fomccimcnlo dos combustíveis caberá ao Chefc do Serviço dc
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a oulro scrvidor dcsignado paÍa cssc fim-

CLÁTISULA DÉCIMA SEGUNDA . DA DESPE§Á

l. A despesa com o fornecimento dos combustíveis de qrle trala o objelo. cstá a cargo da dotação orçamentária
Exercício 201 8 Atividade l5 16.0t 1221010.2.124 Manutençâo da Secretaria M unicipal de Assist€ncia Social (FMAS),
Classificaçâo econôrnica 3.3.90-30.00 Material de consumo, Exercício 2018 Alividade ÍJ'1O7.131221006.2.030 Manut. e

Funcitrrramcnto Grordcnadoria da Juvcntudc, Culturâ c Lazer - COJUCEL, ClassiÍicaçâo econônrica 3.3.90.30.00
Material de consurno. Exercicio 2018 Atividade 1516.081221010.2.127 Manutenção das Açôes da Diretoria de
Habitaçâo. Classificaçâo econômica 3.3.90.10.00 Material de consuno, Exercício 2018 Atividade
1516.082441014.2.139 Manutençâo da Casa de Passagenr , Classificação econôrnica 3.3.90.30.00 Malerial de
consurno. Exercício 20 I 8 Al ividade I 5l 6.081 22 I 0l 0.2. I 28 Manulençâo do Conselho Municipal de Assistênc ia Soc ial.
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consurno. Exercício 2018 Atividâdc l-516.082441014.2.140
Manutençâo do Indicc de Cestão Descentralizada JCD Bolsa Farnilia, Classificaçâo econôrnica 3.1.90.30.00 Material
de consumo. Exercício 2018 Atividade 1519.0824i1014.2.151 Manutençâo Prirneira Infância no SUAS- Lci
n'13.257l l6 e Programa Criançâ Feliz, Classilicação econôm ica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2018

^tividade 
l5 16.082441014.2.141 Manutençâo das Atividades do CRAS . Classificação econôrnica 3.3.90.30.00

Matcrial dccons!mo,Exercicio20lSAtividadel5l9.03243l0l0.2.l48FuncionamcntodoConsslhodosDircitosda
Criança e do Adolescente, Classificaçâo econômica 3.3.90.10-00 MateÍial de consumo, ExercÍcio 2018 Alividade
I 5 19.0E24 300 I I .2. 145 Manutençâo do Conselho 'l'ulelar 

. Classiíicação econômica 3.3.90.10.00 Material de consurno.
Exercício 201 8 Atividade l5 19.08243001 I .2, 146 Manutenção do Abrigo para Criança e 

^dolescente, 
Classificação

cconôrrica 3.3.90.30.00 Material de consunro.
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CLÁUSUI.A DÉCIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTo

L A CONTRATÁDA deveú aprcsen(aÍ nota fiscal para liquidação e pagamcn(o r.la dcspcsa prlo
CONTRA l-AN'lE. mediante ordem bancária credilada em conta correnle ou chcque nominal ao fornecedoÍ no ato da
cItrcga do pÍoduto.

2. Para efeito de cada pagarnento. a nota fiscal ou Íàtura d€verá estar acompanhâdâ dâs guiâs de comprovaçâo da
rcgularidade fiscal pârâ r'om a Seguridade Social (INSS). a Fazenda Federal. Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do CONTRATADO e o FC-I'S, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de r€Çusar o pagamento se. no ato da atestaçâo, os conrbustíveis
lornecidos nào estiverem ern perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as espccificações apresentadas e

aceilas.

,1, O CONTRATANTE poderá deduzir do rrontarte a pagar os valores correspondentes a rnultas ou indenizaçÕes
dcvidas pela CONTRATA-DA, nos termos dcsre Contrato.

5. Nenhurn pagâmento seÍá efctuado à CONTRATÁDA cnquanlo pendenle de liquidação qLralquer obrigaçâo
flnanceira, sem que isso gere direito à alteraçâo dos preços, ou de conrpensaçâo financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de cvcnluais atÍasos dc pagamcnto, dcsdc quc a CONTRATADA nâo tênha concorrido de alguma
forma para tanto. fica convencionado que a taxa de cornpensaçâo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a

data acima rcfcrida c a coÍrcspondcnlc ao efclivo pagamcnto da paÍccla, scÍ a scguint€:

Onde:

EM = EncaÍgos rnoralórios;
N = Núrncro de dias cntre a datr pÍcvisla para o pagamento e a do efclivo pagamcnto;
VP,= Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensaçâo Íinarceira = 0,0001644, assim apurado:

r = (rx)

365

r = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = Pcrctntual da taxa anual = 696.

6.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em laturB a ser apresentada
posteÍiormente.

@-
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA ALTERÀÇÃo Do coNTRATo

l. Este Contrato poderá ser alterâdo nos casos previstos no ari. 65 da Lci 8.6í16193, desdc quc haja intcrcssc da
Administrâção do CONTRATANTE, com â apÍesentaçào das devidâs justificârivas.

CLÁUSULA DÉCTMA QUINTA . Do AUMENTo oU sUPRESSÃo

l. No interesse da Adtninistraçâo do CONTRATANTE. o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos lo e
2", da Lei n' 8.666/93.

2. A CONTRAI'ADA Íica obrigada a aceitar nas rnesmas condiçôes licitadas os acréscimos ou supr€ssões que sc
fizcrem necessários, alé o limite ora previsto, calculado sobre o valor a scr contratado.

3. Ncnhum rcréscitno ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante
dc acordo celebrado entre as paÍtes conlratantes.

CLÁUSULA DÉcIMA sEXTA . DAs PENALIDADEs

L 0 dcscumprimcnto dcstc conlÍato por qualquer uma das partes sujeilará a pane inft'atora ao ressarcitnento integral
das pcrdas e rJanos sofridos pcla parlc inoccntc.

cLÁUSULÀ DÉcIMA SÉTIMA - DA RESCISÃo

l. A inexecuçáo total ou parciãl do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n'
8.$6n3.

2. A rescisão do Conrato poderá ser:

2.l. deterrninada por alo unilsteral e escrito da Adrninistração do CONTRATANTE, nos casos cnumerarlos
nos incisos I a Xll e XVII do arligo 78 da Lri mencionada, notificando-se â CONTRATADA com a antecedência
rnlnirna de 30 (trinra) dias:

2.2. arnigável, por acordo entre as partcs, reduzida a lenno no proccsso da licitaçâo, desde que haja
convcniência para a Administraçâo do CONTRATANTE:

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçâo escrita e fundamentada da autoridade
compelente.

i.l. Os casos de rescisio contratual serâo fonnaln'lente nrotivados nos autos do prccesso, asseguratlo o
contraditóÍio e a atnpla defesa-

cLÁUsULÀ DÉcIMA oITAvA
CONTRATADA

DA VÍNCULAÇÀO AO EDITAL E À PRoPOSTA DA

/.)w
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l. Este Contrâto fica vinculado aos tcnnos da Dispcnsa de Licitaçâo n" 0ó/2018, cu.ja realização decorre da
autorizaçâo do Sr. SOLANCE MORÉIRA DE AGUIÁR, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - Do PoRo

l. As questões decorrenles da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirinidas administralivarnente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de lTÂ ITUBÂ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
se ja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lâvrou.se o presente Contrato crn 3 (três) vias de igual teor c forma,
paÍa que surtarr urn só efcito, às quais. dcpois de lidas. são assinadas pelas rcprescntanlcs das parlc,
CONTRATANTE c CONTRATADA, o pclas tostcrrunhas trbâixo.

ITAITUB^-PA, l9 de Fevereiro de 2018.

FUNDO CIA

CONTRATANTE r,ütàu'
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SA s.A
F: 04.169.21510001-91

IZ CLAUDIO DA COSTA
CPF: 93-3.621 .457-87
CONTRATADO(A)
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Tcslcmunhas

1

PETROI-E SA BBÀ S,A.
CNPJ/MF: 169.215/0001-91
SELMA VALERIA CORREA

CPÍj: 002.070.367-80
coNTRATADO(A)
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