
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE AtO dCNOMiNAdO

CONTRATANTE, com sede na AV TRANSAMAZONÍCA, 583, inscrito no CNPJ (MF) sob

o n' 16.77 5.43310001-59, representado pela Sra. SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR,

SECRETAzuA MUNICIPAL, portadora do CPF n' 484.740.372-04' residente na ROD'

TRASAMASONICA KM 07, e do outro lado a empresa IPIRANGA PRODUTOS DE

PETROLEO S/A, inscrita no CNPJ (MF) sob o tl' 33.337 .12210001-27, com sede na Rua

Francisco Eugenio no 329, CEP:20.941-900, RIO DE JANEIRO - RJ, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a) PATzuCIA SIMONE SILVA

BRITO, portador(a) da Cédula de ldentidade n" 3020139 SSP/PA e CPF (MF) n"

359.098.542-91, residente na Rod. Arthur Bernardes, sin, Belém-PA, têm entre si justo e

avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual sâo partes integrantes do processo

licitaiório Pregão no 031/2018-PP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-

se CoNTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei no 10.520/02 e da Lei

n'8.666193, mediante as cláusulas que se seguem:

R E PÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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MUNICIPIO DE ITAITUBA

CONTIIATO N" 20180194

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

l. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo

para iuprir as necessidades das Secretarias, Fundos de Saúde, Assistência Social, Educação e

Município de Itaituba.

I .l . Pela aquisição dos combustíveis, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
os preços de referência iniciais vigentes na presente data de assinatura deste Contrato,

conforme condições de pagamento previsto no item 68 do edital, já inclusos todos os custos

diretos e indiretos nele incidentes (item 36 do edital), podendo referidos preços serem

alterados a qualquer momento pela DISTRIBUIDORA, em razáo de fatores atribuíveis a

aumentos determinados pelas Refinarias da Petrobrás, de frete e/ou quaisquer outros fatores

de composição de preços, mas não limitados, a aumento de Biodiesel (8100), de custos

logísticos e de armazenagem, incluindo custos logísticos emergenciais, e tributação,

condições já predeÍerminadas no item 98.3 do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor estimado deste contrato é de R$ 958.565,00 (novecentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais).
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2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no Pregão 031/2018-PP e na Cláusula Primeira deste
instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

A
CLÁUSULA TERCEIRA. Do AMPARO LEGAL
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1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA:

l. A lavratura do presente Coltyto decorre da realização do pregão n" 031/201g_pp,
realizado com fundamento na Lei no 10.520, de 17 dejurho de 2002, ní rei n. g.666/g3e nas
demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA ExECUÇÃo Do CoNTRATo

1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cráusulas
contratuais e pelos preceitos de direito púbrico, apricando-se rhes, .uptátiva-"nt", osprincípios da Teoria Geral dos contratos e'as disposições de direito privado, na ro.,rá aoartigo 54, da Lei no 8.666193 combinado com o inciso Xr do artigo ss ao -".ro JifrãÀu
legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

l. 
_o_prâzo 

de vigência deste contrato será de 24 de abril de 20rg a23 de abril de 20r9, com
validade.e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úliimo.

CLÁUSULA SEXTA. Dos ENCARGoS Do CoNTRÀTANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE:

I'1. permitir acesso dos empregados da coNTRATADA às dependências do
CONTRATANTE para a entrega dos combustíveis e derivados de petróleo;

1.2. impedir que terceiros fomeçam o combustivel e derivado de petróleo objeto deste
Contrato;

1.4. devolver o combustível
utilizados/consumidos, que por falha
CONTRATADA:

não apresentarem condições de serem
recebimento, tenha sido entregue pela

que

no

1.5. solicitar a troca de óleo diesel, S-10 e gasolina inadequadas para o uso na frota
rodoviária e hidroviária dâ contratada, no prazo máximo de 48hs contadas da comunicação
feita a Contratada:

1.6. solicitar parceladamente, por intermédio de Autorização de Fornecimento
expedida pelo Departamento Competente, conforme a necessidade no período, o
fornecimento de até 20.000 mil litros tanto de óleo diesel como de S-10 e gasolina a ser
entregue no prazo máximo de 48hs contadas do recebimentô da autorização de entrega pela
Contratada, na base de abastecimento da empresa Contratada;

1.7. comunicar à CONTRATADA. qualquer irregularidade no fornecimento
produtos e interromper imediatamente o fomecimento, se for o caso

OS k
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

l.CaberáàCONTRATADA

1 .l . responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimentos dos combustíveis e derivados de petróleo e outros, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2. entregar o combustível contratado em conformidade com as especificações

constantes na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto

deste contrato;

1.3. manter os seus empregados sujeitos às nornas disciplinares do

CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à

boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.5. respeitar as norrnas e procedimentos de controle e acesso às dependências do

CONTRATANTE;

1.6. responder pelos danos causados diretamente à Administração do

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do

produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de

propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus

empregados durante o fornecimento de combustível e derivado de petróleo;

1.8. entregar, parceladamente, por intermédio de Autorização de Fornecimento

expedida pelo Departamento Competente, conforme a necessidade no período, o
fornecimento de até 20.000 mil litros de óleo diesel, S-10 e gasolina (por produto), no prazo

máximo de 48hs contadas do recebimento da autorização de entrega pela Contratada, na base

de abastecimento da empresa Contratadâ;

1.9. assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência do fornecimento que

efetuar e pelo cumprimento dos elementos técnicos, bem como quaisquer danos decorrentes
da realização do fomecimento dos combustíveis objeto deste contrato, ca

CONTRATANTE e/ou a terceiros;
ilo
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1 10. fornecer o objeto previsto neste contrato que rhe for soricitado em seu horário de
expediente; mediante autorização de abastecimento assinada por pessoas devidamente
credenciada pela mesma e com poderes para tanto;

1.11. no decorrer do contrato, caso a CONTRATADA esteja praticando preços
inferiores ao contratado, por sua rivre iniciativa, ou pelo determinado na cráusura oitava. os
mesmos deverão ser repassados ao CONTRATANTE;

l 12 o padrão dos combustíveis deverá estar dentro das especificações técnicas
exigidas pela ANP (AGENCIA NACIONAL DO pETROLEO):

1.l3. o armazenamento total dos combustíveis será por conta da
CONTRATADA e deverá ser feito no local adequado ao tipo de produto Iicitado e
conforme a necessidade Município de Itaituba; durânte o prazo contratual;

1 . 14. comunicar o Departamento Competente do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos quejulgar necessário;

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

1.15. a obrigação de manter-se, durante toda
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
qualificação exigidas no respectivo pregão.

contrato,

habilitação

empresa

entregue

CM

c

a execução do

as condições de

CLAUSULA OITAVA. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

. 1.1. assumir a responsabiridade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação sociâl e trabalhista em vigor, àbrigando-se a saldá-los n" epo."
q.:pl3l y1, que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTEI

1.2. assumir. também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrên-ciá da
espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fomecimento dos combustíveis ou em
conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encârgôs de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fomecimento dos combustíveis, originariamente ou vinculada por prevánção,
conexão ou continência; e

2. A inadimplência da GoNTRATADA, com referência aos encârgôs estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsab ilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade. ativa íou\..

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adj udicação deste Contrato.

d
iJ
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passiva. para com o CONTRATANTE.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES GERAIS

l. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte

l.l. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

I .2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo

se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

I .3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fomecimento dos combustíveis

objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

l. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representândo o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para

esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA, em tempo hábil para a adoção das medidas

convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto,

CONTRATANTE, durante o período de vigência
administrativamente sempre que for necessário.

aceito pela
do Contrato,

Administração do
para representá-la

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos combustíveis caberá ao Chefe

do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado pâra esse

fim.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fomecimento dos combustíveis de que trata o objeto, está a cargo da
dotação orçamentária:
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I .1. Quantidade por dotação orçamentária, mediante distribuição das tabelas abàixo
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. Do PAGAMENTO

f 
.A 99|:IAIADA deverá apresentar nota frscal para liquidação e pagamento da despesa

pelo CoNTRATANTE, mediante ordem bancária creditaia em conta con-ente ou cheque
nominal ao fornecedor no ato da entrega do produto.

Antes que sejam emitidas as notas de empenho, o Fundo Municipal de
Assistência Social de Itaituba rearizará consurta no dia ao endereço eretrônico da ANp, a fim
de.atualizar o preço licitado, para que sejam aplicados os percentuais de desconto .egist.aao,
pela empresa quando da licitação. Desta forma, uo ."rérn emitidas as Notas fisJais peia
empresa coNTRATADA, o valor constante nas mesmas deverá ser aquere resultante do
desconto aplicado sobre o varor de referência disponibirizado pela ANp, vigent. no aiu ãa
consulta, disponível no endereço eletrônico da ANÉ.

1.2. Neste paço os percentuais de descontos que trata o item Ll desta Cláusula e
apresentado pela empresa CONTRATADA, estão assim determinados:

IIElI 0ÉscRrc.\o TERCE\TltÁ t- DE Df, SCO-\11)

OLEO DIESEL LITRO

DIFSEI_ S r0

c\sot_t\^ co\rL-,\1

2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias
de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade social IiNSS), a Faz-enda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS. em
original ou em lotocópia autenticada.

3. o CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
combustíveis e derivados de petróleo e outros fornecidos não estiverem em párfeitas
condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores corres
muitas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CoÍ)tÍato.

\)

LIAIiTITÀ IvO POR DOi
DEscr{r('Ào I'\ D

OLEO DIFSEL

CÁSOLINA
co\Íulr t'

pondentes a

#
.\

1 
-rrtl

\



REPÚBIICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de

compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagâmento, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo pagamento da parcela. ser a seguinte:

EM = I xN x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista parâ o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

r= (rx)

365

r : (6/100)

365

I = 0,0001644

TX : Percentual daÍaxa antal = 6Yo.

6.1 . A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser

apresentadâ posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO »O COXTR.q'TO

l. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas

j ustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO AUMENTO OU SUPRf,SSÃO

l. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste

Contratô poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),

conforme disposto no aÍigo 65, parágrafos l" e 2", da Lei n'8.666193.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto,

,&

ser contratado

calculado sobre o valor a

^ #'
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3 ' Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estaberecido nesta cláusura, sarvo
as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

l Pela inexecução total ou parcial 
-deste 

contrato, ou pero descumprimento dos prazos edemais obrigações assumidas, a Administração do COiITRATANiE poderá, g"ànriau 
"prévia deiesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I .1. advertência;

. 1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o varor totar deste contrato. no caso de
inexecuçào total, recolhida no prâzo de r5 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial:

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de alraso e por ocorrência, até o
ryf i:: . 1. _l\Yo (dez por cento) .ob." o ,ulo. totâl deste iontrato, qruíao ãcONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceitô pero cONTRATÁNiÉ, a"i*"i
!e-ate.nle1 

tolalmente à soricitação ou à Autorização de Fomecimento previstas nos subitens
1.7 e I .8 da cláusula sétima deste contrato, .".oihidu no prazo máximo de t 5 (quinze) Jàs,
contado da comunicação oficial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
llliry 1" l\Yo (dez por cento) ,óbr" o uulo, total deste iontrato, qru;j; ;CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito p"ro coNínÀiÀNre,
atender parcialmente à soricitação ou à Autorização de Fomecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da cláusula Sétima deste contrato, recorhida no prazo máximo de l5 (quinze) dÀs,
contado da comunicação oficial;

. . .l:5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
A AdMiNiStTAçãO dO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÍENCIA SOCIAL DE ITAITUBÀ,
por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração púbrica, pelo prazo de até 5(cinco) anos, garantido o direito prévio d- citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que iela promovida a reabirita;ão p".ante u proprià
autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATÀDA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contratoi

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6. falhar ou fraudar na execução do Contrato; I
ÇRm



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa,

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de

sua inscrição no Cadastro de Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n." 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2
desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagâmentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTITTIa. DA RESCISÃO

l. A inexecução total ou parcial do Contrato
artigos 77 a 80 da Lei n'8.666193.

enseja a sua rescisão, conforme disposto nos

2. A rescisão do Contrato poderá ser

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCRIA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
DA CONTRATADA

l. Este Contrâto fica vinculado aos termos do Pregão n" 031/2018-PP, cuja realização decorre
da autorização da Sra. SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, e da proposta da

CONTRATADA.

\

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
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RE PUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE ITAITUBA

1. As questões deco*entes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
admin istrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Municípià de ITAITUBA, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para Írmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se o presente contrato em 3 (três) vias
de_igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quáis, depois de lidas, são assinadas
pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATÀDA, e pelas testemunhas
abaixo.

Itaituba-PA, em 24 de abril de 2018.
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CONTRATANTE

IPI A PRODUTOS DE PETROLEO S/A
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PJ(MF) 33.337 .122t 000 t -27

Patrí;io Sinote Si
CONTRATADO (A)ü
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