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CONTRATO Nº. 010/2019 - QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA 

ROGERIO COSTA – RC GAS, NA 

QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 

PARA O FIM EXPRESSO NAS 

CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA/ES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.521.342/0001-76, com sede na Avenida 

Presidente Vargas, s/n, Centro – Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representado 

por seu Exmo. Presidente, Sr. SERGIO ANGELI LAGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF 

(MF) sob o n° 087.157.067-02, adiante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à 

empresa ROGERIO COSTA – RC GAS, doravante denominada CONTRATADA, situada à 

Rua Jeronimo Monteiro, nº 331, Centro, Itarana/ES, CNPJ/MF nº. 08.375.452/0001-60, neste ato 

representado por Rogério Costa, inscrito no CPF sob o número 081.689.267-90, celebram o 

presente contrato de Prestação de Serviços, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, a reger-se de acordo com as cláusulas adiante avençadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de gás de cozinha (GLP) para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina/ES, em conformidade com a 

descrição constante do termo de referência dos autos do processo administrativo nº 

198/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
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2.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), cujo 

pagamento será efetuado por demanda e de acordo com os preços consignados no Termo 

de Referência do processo administrativo 198/2019. 

 

2.2. O preço do Contrato é fixo e irreajustável, salvo em caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que, devidamente comprovada.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  

 

3.1. O produto será entregue na Sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Costa Pereira, nº 

76, Centro, Santa Leopoldina/ES, no horário de 08h00min as 16h00min, conforme 

demanda solicitada pela Câmara; 

 

3.2. O Servidor designado para fiscalizar o contrato ficará responsável pela conferência dos 

produtos no ato da entrega, que deverá conter as mesmas marcas e valores indicados na 

proposta de preço anteriormente apresentada, conforme tabela abaixo: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. 
VALOR 

TOTAL 

01 

BOTIJÃO DE GÁS 13 KG  

O produto deverá estar devidamente 

acondicionado em botijões 

fabricados com chapas de aço, 

seguindo rigorosamente e um 

controle de qualidade e segurança 

regido pelas regras da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), INMETRO (Instituto 

Nacional de Metrologia) e ANP 

(Agência Nacional do Petróleo). 

12 uni. R$ 65,00 R$ 780,00 
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Dimensões: 360mm de diâmetro x 

460mm altura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será feito mensalmente, após conferência de Nota Fiscal Eletrônica, nos 

aspectos legal e formal, inclusive quanto indicação da quantidade fornecida, de acordo com 

as requisições de compra do respectivo período. 

 

4.2. O contratante pagará à contratada, até 05 (cinco) dias, após a apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedado 

à antecipação, observado o disposto no Art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

 

4.3. Ocorrendo erros na nota fiscal/fatura, estas serão devolvidas à contratada para correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de 

apresentação da nova nota fiscal/fatura.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

5.1. O prazo de vigência do contrato e do fornecimento terá início em 03 de setembro de 2019 e 

término em 03 de setembro de 2020.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

6.1. Compete ao contratante.  

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao cumprimento do 

objeto deste contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas 

e condições da aquisição; 

6.1.2. Designar servidor para promover o recebimento do item contratado, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, assim como prazo de validade e entrega; 
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6.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 

estipulado. 

 

6.2. Compete à contratada.  

 

6.2.1. Entregar o item contratado de acordo com a demanda da Câmara e nos exatos termos da 

descrição constante deste instrumento.  

6.2.2. Transportar os produtos e disponibilizar os itens na Sede da Contratante, sem qualquer 

custo adicional quanto ao deslocamento;  

6.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93, inclusive 

quanto à autorização especifica para à comercialização do produto junto à ANP; 

6.2.4. Atender rigorosamente as normas de segurança quanto à comercialização do produto. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

7.1. Caberá à Câmara Municipal de Santa Leopoldina a publicação do extrato deste contrato e 

aditivos, na forma estabelecida no art. 61 da Lei nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas 

neste instrumento. 

 

8.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 

III. o atraso injustificado no fornecimento do objeto; 
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IV. a sub-contratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

V. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VI. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

VII. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

VIII. a dissolução da sociedade; 

IX. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

X. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XI. a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária, 

Elemento de Despesa e Fonte de Recurso a seguir. 

Câmara Municipal: 

               33.90.30.00000 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  

 

10.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do(s) produto(s), sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 

da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

8.666/93; 
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10.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara após a devida notificação 

e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO.  

 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Leopoldina/ES, para dirimir dúvidas ou contestação 

oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

Santa Leopoldina/ES, 03 de setembro de 2019. 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATANTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – ES 

SERGIO ANGELI LAGO 

 

 

__________________________________________________ 

CONTRATADA 

ROGERIO COSTA – RC GAS 

ROGERIO COSTA 

 

 

 


