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 CONTRATO Nº.06/2019

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2019

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE  GÁS  DE
PETRÓLEO  -  BOTIJÃO  DE  13KG  DE  GLP,  QUE
FAZEM   ENTRE  SI  FAZEM  A  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  DOMINGOS  MARTINS  E  A
EMPRESA  E  G  STEIN  JUNIOR  ME,  NA  FORMA
ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, pessoa jurídica de
direito  público interno,  inscrita  no CNPJ sob o nº.  27.477.447/0001-02, com
sede à Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº. 27, Município de Domingos
Martins, Estado do Espírito Santo, representada neste ato pelo Exmº Senhor pelo
seu Presidente,  Sr.  Diogo Endlich,  brasileiro,  casado, portador da Carteira  de
Identidade  nº.  1762086,  expedida  pela  SPTC-ES,  inscrita  no  CPF sob  o  nº.
086.812.807-40,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Carlos  schwambach,  nº333,
Centro,  Município  de  Domingos  Martins  –  ES,  doravante  denominado
CONTRATANTE, e  do outro lado,  a  empresa  E.  G.  STEIN JUNIOR-ME,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ nº.  03.483.510/0001-55,
com sede administrativa à Rua Ayrton Senna, Nº 255,Bairro Soído, Domingos
Martins  – ES,  CEP 29.260-000,  neste  ato representado por  seu representante
legal o Sr. Eutímio Guilherme Stein Júnior, brasileiro, casado, empresário, CPF
000.726.617-04 residente e domiciliado a Rua 1º de maio s/n, Soído, Domingos
Martins,  ES,  ES,  CEP  29.260-000,telefone  32682474  denominada  doravante
CONTRATADA,  mediante  Ato  nº.07/2019  de  acordo  com  o  documento  de
pesquisa  de  preço  nº  07/2019,ajustam o  presente  instrumento,  mediante  as
cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1 Aquisição de equipamentos de gás de petróleo liquefeito para a Câmara Municipal de Domingos

Martins, conforme condições e especificações do presente Termo de Referência,  com respaldo
nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de junho de 2002,destinado a
atender as necessidades dos serviços de copa da Câmara Municipal de Domingos Martins.

CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTIDADE  DOS
EQUIPAMENTOS A SEREM COMPRADOS.
2.1 Gás de petróleo liquefeito.

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO VALOR
UNIT R$

VALOR TOTAL
R$

001 04 un Gás  de  petróleo  liquefeito  13Kg  sem
vasilhame (treze quilos)

69,00 276,00

VALOR TOTAL DE GAS ENGARRAFADO (recarga Botijão 13 kg.) 276,00

CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO:
3.1A  fiscalização  da  execução  dos  produtos  será  feita  pelo  CONTRATANTE,  através  dos
servidores Titular Rosângela Ribeiro da Silva e Suplente Luzinete Capelini Welff, de forma a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condições estabelecidas neste Contrato.
3.2 O fiscal  do contrato manterá  registro próprio de todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas,
defeitos observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo
pertinente ao contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DO PRAZO:
4.1  A entrega do produto adquirido deverá ser feita de acordo com a necessidade da contratante
acompanhada de nota fiscal eletrônica.
4.1.1O produto  deverá  ser  entregue  em até  duas  horas  depois  que  a  solicitação  for  feita  pelo
responsável do almoxarifado.
4.1.2  No ato  do recebimento,  o  departamento  competente  providenciará  a  conferência  do item
entregue e a conformidade das suas especificações  de acordo com as exigências  constantes  no
Termo de Referência. Havendo alteração quanto às especificações, o produto deverá ser substituído
em um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis do comunicado, sob pena da aplicação das sanções
cabíveis. 
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4.3  A  entrega  dos  produtos  previstos  poderá  ser  efetuada  PARCELADAMENTE,  conforme
necessidade,  e mediante autorização de fornecimento da contratante,  até a data de 31.12.2019,
livre  de  frete  e  descarga,  na  Câmara  Municipal  de  Domingos  Martins  localizada  a  Avenida
Senador Jefferson de Aguiar,27, Bairro Centro, no Município de Domingos Martins – ES. 
4.4  O prazo para a execução do contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2019.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1-O valor do global do presente Contrato está estimado em R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis
reais), e será pago de acordo com a consumo da Casa durante a vigência do contrato.
5.2 O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do produto por meio de depósito em conta
- corrente do fornecedor, no banco por ele indicado, constantes no verso da nota fiscal eletrônica,
até o quinto dia útil após emissão do aceite definitivo de entrega emitido pelos fiscais do contrato e
aprovação  da  nota  fiscal,  sem rasuras  ou  emendas,  que  deverá  ser  encaminhada  em nome  da
Câmara Municipal de Domingos Martins, com o fornecimento dos objetos discriminados.
5.3 Ocorrendo  erros  na  apresentação  do  documento  fiscal,  o  mesmo  será  devolvido  ao
CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
5.4 O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamen-
te vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de tercei-
ros.
5.5 A Câmara  Municipal  poderá deduzir  do pagamento  importâncias  que a  qualquer  título  lhe
forem devidos pelo CONTRATADO, em decorrência de inadimplemento contratual.
Para efetivação do pagamento o CONTRATADO deverá apresentar os seguintes documentos:
1.  Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e junto
aos Tributos Federais - Certidão Conjunta;
2.   Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
3.   Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
4.   Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;
5.   Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6.   Prova  de  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista,  em  cumprimento  à  Lei  n°  12.440/2011  e  à
Resolução Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011;
7.   Alvará de Funcionamento / Localização da Empresa;
5.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
5.7  Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadim-
plência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
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5.8 Se sobrevier durante o curso do contrato aumento dos produtos cotados poderá haver alteração
de preços para que seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1-Os recursos necessários para cobertura do disposto do presente instrumento correrão à conta
da  seguinte  dotação:  010001.0103100012.001 –  Manutenção  dos  Serviços  Administrativos  da
Câmara Municipal – 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo – Ficha 9.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1-Atender às solicitações no prazo estipulado (até 2 horas).
7.2-Responder  por  todos  os  ônus  referentes  ao  fornecimento  ora  contratado,  tais  como  fretes,
tributos,  seguros e outros encargos,  apresentar  os respectivos  comprovantes,  quando solicitados
pela administração.
7.3-Não transferir a terceiro, por qualquer forma, o presente contrato, nem subcontratar qualquer
parte da prestação dos serviços a que está obrigada;

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
8.1 – Compete ao Contratante proporcionar condições que contribuam para a boa entrega dos pro-
dutos;
8.2– Fazer cumprir o prazo contratual;
8.4 – Efetuar os pagamentos de acordo com os prazos e preço estabelecidos neste contrato.
8.5-Acatar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz respeito às 
condições e manuseio dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E SANÇÕES:
9.1- A  recusa  do  CONTRATADO  em  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
CONTRATANTE,  bem como,  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  objeto  contratado,
caracterizarão  o  descumprimento  da  obrigação  assumida  e  permitirá  a  aplicação  das  seguintes
sanções pela CONTRATANTE:
9.1.1- advertência, que será aplicada sempre por escrito;
9.1.2- multas:
9.1.3- rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização
CONTRATANTE por perdas e danos;
9.1.4 -suspensão temporária do direito de firmar contratos com a Câmara Municipal de Domingos
Martins.
9.1.5-  indenização a CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;
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9.1.6- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo
não superior a 5 (cinco) anos.
9.1.7- multa à razão de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do objeto em atraso, por
dia de atraso no fornecimento. 
9.1.8-  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela, no caso de atraso
superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades. 
9.1.9-O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor do contrato.
9.1.10-As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração.
9.1.11-Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:
10.1O presente contrato será publicado, em resumo, no Mural Oficial desta Casa de Leis, e, no
DIO/ES - Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no Art.
61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO:
11.1O presente Contrato será rescindido, no todo ou em parte, por descumprimento de quaisquer
de suas cláusulas pelas partes, sendo causas de rescisão àquelas estabelecidas pelo art. 78 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
11.2 A  rescisão  do  Contrato  poderá  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  da
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº.
8.666/93.
11.3 Ocorrendo a rescisão com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93
observar-se-á, no que couber, o disposto no § 2º do art. 79 da Lei em comento, pois, nestes casos,
caberá a CONTRATADA o ressarcimento de seus prejuízos e dos custos de desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
12.1O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO:
13.1As partes elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, em
detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas relativas a
este Contrato.
Após leitura,  discussão, entendimento e aprovação sem qualquer restrição de todos os dizeres,
termos, condições e cláusulas deste Contrato, em especial as cláusulas de praxe, as partes assinam
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em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  de  02  (duas)  testemunhas  obrigando-se  ao  fiel
cumprimento.
 
Domingos Martins, ES, 22 de janeiro de 2019.

DIOGO ENDLICH
Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins
CONTRATANTE

E G STEIN JÚNIOR-ME
CONTRATADA
Testemunhas: 

Nome: Rosângela Ribeiro da Silva
CPF: 089.593.257-16

Nome: Luzinete Capelini Welff
CPF: 909.876.677-34
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