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CONTRATO Nº 006/2020 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE-ES, E DO OUTRO LADO AUTO SERVIÇO 

VENTURIM LTDA PARA FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). 

 

Os signatários do presente Contrato que entre si fazem, de um lado a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, pessoa jurídica de direito público 

interno, estabelecida na Av. Evandi Américo Comarela, nº 385, 4º andar, Bairro 

Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 36.028.942/0001-

25, neste ato representada pelo, seu Presidente, Vereador FRANCISCO CARLOS 

FOLETTO, brasileiro, casado, Farmacêutico Bioquímico, portador do CPF 805.192.377-49 e 

RG/CI 529020-ES, residente e domiciliado na Rua do Girassol, nº 70, Bairro Providência, Venda 

Nova do Imigrante –ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,  e de outro lado 

AUTO SERVIÇOS VENTURIM LTDA, estabelecida na Rod. BR 262, Km 110, s/n, São 

João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES, CEP 29.375-000, inscrita no CNPJ sob o 

nº 31.786.429/0001-80, representada pela proprietária ANA VENTURIM PORTO, 

casada, empresária, residente e domiciliada Rod. BR 262, Km 110, s/n, São João de 

Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES, CEP 29.375-00, portadora do CPF nº 

772.716.457-72 e CI nº 563339 SPTC-ES, neste ato denominada simplesmente 

CONTRATADA, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, firmam o presente 

contrato mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

01.1 - Fornecimento de até 2000 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento 

do veículo da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES para o exercício de 

2020;  
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01.2 – A quantidade de combustível constante do item anterior é meramente 

estimativa, não estando a CONTRATANTE obrigada a adquirir a totalidade ali prevista, 

já que o fornecimento será feito de acordo com as necessidades. 

01.3 - O combustível ofertado deverá atender as normas de controle e especificações da 

qualidade do produto. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

02.1 - O prazo de vigência deste contrato tem início em 02 de janeiro de 2020 e término 

no dia 31 de dezembro de 2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

03.1 - Os recursos para atender às despesas constantes do presente Contrato serão 

provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

001.001.0203100012.001 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal 

001.001.0203100012.001 - 339030 – Combustíveis e lubrificantes automotivos. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento dos abastecimentos realizados será a cada 30 (trinta) dias, ou em 

intervalo menor, de acordo com o interesse da Administração Pública, feito mediante a 

apresentação das notas fiscais acompanhadas dos documentos autorizativos do 

fornecimento de combustível, sendo que estes deverão conter, obrigatoriamente, a 

assinatura do servidor público que tiver comparecido para realizar o abastecimento, 

equivalendo esta ao recibo de entrega do produto, com descrição da placa do veículo 

abastecido, e constituirão juntamente com a nota fiscal, documento contábil a ser 

arquivado no setor competente da Câmara Municipal para auditorias e/ou fiscalizações 

que vierem a ocorrer; 

04.2 – Será de inteira responsabilidade da Contratada, abastecer exclusivamente o 

veículo oficial da Câmara Municipal, estando ciente de que a violação do pactuado 

poderá importar em ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, além da 

responsabilidade penal e civil correspondente; 
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04.3 – A Contratada só poderá realizar o abastecimento no veículo oficial, observando 

todas as condições acima descritas, e, em caso de dúvidas, deverá o representante 

legal ou preposto, consultar, ainda que por via telefônica, a Câmara Municipal de Venda 

Nova do Imigrante -ES para solução do problema;  

04.4 – A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES reserva-se, ainda, o direito 

de recusar o produto que não atender às especificações da proposta deste edital, ou 

que seja considerado inadequado pela mesma. 

04.5 - O abastecimento será efetuado mediante autorização da CONTRATANTE, e a 

CONTRATADA deverá fornecer comprovante constando dia e hora do abastecimento, 

quantidade e valor do combustível abastecido e ser assinado pelo funcionário da 

CONTRATADA e pelo condutor do veículo. 

04.6 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observância da legislação 

trabalhista, fiscal, comercial, previdenciária, civil e criminal, bem como eventuais danos 

causados a terceiros em decorrência da execução deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

05.1 - O valor estimado do presente Contrato será de R$ 4,76 (quatro reais e setenta e 

seis centavos) por litro de gasolina, podendo chegar ao valor total de R$ 9.520,00 (nove 

mil e quinhentos vinte  reais). 

05.2 - O pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da 

respectiva fatura correspondente aos comprovantes de abastecimento, através de 

depósito em conta corrente da CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES DO CONTRATO 

06.1 - Os valores originais do contrato serão reajustados somente pelos índices 

autorizados pelo Governo Federal, ressalvados os casos em que for realizado aditivo 

para complementação do objeto, na forma da lei. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

07.1 - O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93; 
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07.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 

administração, independentemente de interpelação ou notificação judicial, bastando 

para isso uma comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previstos no 

artigo 78, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

08.1 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços contratados sem interrupção, e 

em caso de imprevisto e/ou acordo entre as partes, havendo alguma impossibilidade na 

execução do fornecimento de combustível, a CONTRATANTE deverá ser comunicada. 

08.2 -  Não é permitida a transferência ou sublocação do objeto descrito, sob pena de 

suspensão da participação da CONTRATADA em contratações futuras determinadas 

pela CONTRATANTE ou pelo Município de Venda Nova do Imigrante -ES. 

08.3 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

fornecimento e prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos 

artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

09.1 - Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso 

de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou 

omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará a empresa sujeita às 

seguintes penalidades: 

09.1.1 - Advertência; 

09.1.2 - - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Contratado; 

09.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal 

de Venda Nova do Imigrante -ES pelo prazo de 02 (dois) anos; 

09.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a administração 

pública enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido 

sempre que o contratado ressarcir a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-

ES pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo de sanção. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

10.1.1 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes da 

execução do contrato e, ainda, por todos os danos que causar a seus funcionários ou 

a terceiros em virtude de execução do presente instrumento; 

10.1.2 - Manter durante toda a execução do contrato as condições de qualificação que 

sejam de sua competência apresentadas no processo de contratação, em especial no 

tocante ao INSS e FGTS; 

10.1.3 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais nos termos do art. 70 

da Lei 8666/93; 

10.1.4 - Se, no decorrer da execução do contrato, surgirem eventos ou características 

relevantes que possam vir a afetar o objeto do presente, deverá a CONTRATADA 

comunicar expressamente ao CONTRATANTE acerca do ocorrido, respondendo 

integralmente por sua omissão; 

10.1.5 – Responsabilizar-se com toda a despesa, quanto ao deslocamento, até a sede 

da Câmara Municipal. 

 
10.2. São obrigações do CONTRATANTE: 

10.2.1. Pagar a Contratada todo mês pelo fornecimento do combustível, dentro das 

normas deste Contrato 

10.2.2 - Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto 

do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 - Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato 

ser considerado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 

11.1.1 - A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação; 

11.1.2 - Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias. 
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11.1.3 – A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES reserva-se o direito de 

aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento), de acordo com o § 1º, do Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, servindo, como 

base de cálculo os preços unitários da proposta; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 - Fica eleito o foro da cidade de Venda Nova do Imigrante-ES para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 

administrativos, bem como renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

12.2 - E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinados, 

após lido e manifestado conforme. 

 
Venda Nova do Imigrante - ES, aos 02 dias do mês de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

______________________________                          ________________________ 
FRANCISCO CARLOS FOLETTO                                 ANA VENTURIM PORTO                        
CÂMARA MUNICIPAL                                               AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA 
        CONTRATANTE             CONTRATADA 
 

Testemunhas:      _______________________________ 

    CI Nº 

 

   ______________________________ 

CI Nº 

 


