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CONTRATO Nº 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA
COMUM, DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA
QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL
DE  DOMINGOS  MARTINS  E  O  AUTO  POSTO
MARTINENSE LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, pessoa jurídica de
direito  público  interno,  CNPJ  nº  27.477.447/0001-02,  com  sede  à  avenida
Senador  Jefferson  de  Aguiar,  nº  27,  Domingos  Martins,  Espírito  Santo,
Representada  neste  ato  pelo  seu  Presidente,  Sr.  Diogo  Endlich,  brasileiro,
casado, portador da Carteira de Identidade nº 1762086, expedida pela SPTC-ES,
inscrito no CPF nº 086.812.807-40, residente e domiciliado à Rua Iracema Lyra
de  Aguiar,  nº  77,  Sede,  Domingos  Martins  –  ES, doravante  denominado
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa AUTO POSTO MARTINENSE
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.48.241.0001-
62,  com  sede  administrativa  à  Avenida  Presidente  Vargas,  nº  471,  Centro,
Domingos  Martins  –  ES,  CEP  29.260-000,  Telefone  3268.1140  neste  ato
representado  por  seu  representante  legal  o  Sr.  José  Luiz  Rocha  Júnior,  ID
969311 SPTC-ES brasileiro, casado, empresário, CPF 005.392.087-28 residente
na Rua Túlio Araripe Melo, nº 37, Parque dos Nobres, Domingos Martins, ES,
CEP 29.260-000,  denominada doravante CONTRATADA,  resolvem firmar o
presente contrato,  mediante Ato n° 03/2020, de acordo com o documento de
pesquisa de preço nº 86/2019, sendo regido perante as Cláusulas e Condições
que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 Contratação de empresa de fornecimento de gasolina comum para assegurar o abastecimento
do veículo oficial da Câmara modelo  Fiat Grand Siena–Placa OYD 0888, para atendimento dos
serviços administrativos da Câmara Municipal.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES: 

2.1  Das especificações e quantidades:

Item Quantidade Unidade Descrição
1 1.500 Litros Gasolina Comum

CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:
3.1 Ficam justas e contratadas nos termos do Art. 24 Inciso II – Lei 8.666/93 e suas demais altera-
ções.

 CLÁUSULA QUARTA – A FISCALIZAÇÃO:

4.1 a fiscalização dos produtos será realizada pelos servidores Johmny Levy Dittrich Geik e Pedro
Henrique  Ferreira  Amancio,  de  forma  a  fazer  cumprir  rigorosamente,  os  prazos  e  condições
estabelecidas para o contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO:

5.1  O fornecimento do combustível será prestado contratada de forma gradual (mensal) no decorrer
do exercício de 2020, mediante solicitação formal da contratante.

5.2  A entrega dos combustíveis ocorrerá nas dependências da contratada, com distância máxima de
10  (dez)  quilômetros  de  raio  da  sede  da  Câmara  Municipal  de  Domingos  Martins.  Caso  o
CONTRATADO disponibilize local de abastecimento a uma distância superior a 10 km da Sede da
Câmara Municipal de Domingos Martins, deverá arcar com o combustível gasto no deslocamento
(ida e volta), considerando para tanto que o veículo tenha um consumo de 10 km/litro.
5.3 Caso o deslocamento (ida e volta) para o abastecimento envolva gastos de pedágio, a contratada
deverá arcar com estes custos.
5.4 O abastecimento será realizado direto no tanque de combustível do veículo, de acordo com a
demanda, mediante apresentação de requisição própria;
5.5 A cada fornecimento de combustível,  deverá ser preenchido um documento específico a ser
fornecido pela Câmara, contendo o quantitativo de litros abastecidos, data, quilometragem, a placa
do veículo e o valor unitário e total. O frentista preencherá o documento na presença do motorista,
sendo assinado por ambos.

5.6 No último dia útil de cada mês, todos os comprovantes de abastecimento deverão ser enviados
para conferência, acompanhado de a nota fiscal eletrônica. O fornecimento de combustíveis será
atestado somente após conferência dos comprovantes de abastecimento e da nota fiscal eletrônica
pela Câmara.
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CLÁUSULA SEXTA – VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 
6.1 O valor do presente Contrato está estimado em R$ 7.305,00 (sete mil, trezentos e cinco reais),
e será pago de acordo com o consumo mensal da Casa durante a vigência do contrato.

6.2 O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta-corrente do fornecedor, no banco por
ele indicado, constantes no verso da Nota Fiscal Eletrônica.

6.3  O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  conforme  contrato,  após  atestado  pela  secretaria
requisitante, com a emissão da nota fiscal eletrônica, sem emendas ou rasuras.
6.4  Ocorrendo  erro  na  apresentação  da  nota  fiscal  eletrônica,  a  mesma  será  devolvida  ao
fornecedor  para  retificação,  ficando  estabelecido  que  o  pagamento  seja  efetuado  após  a
apresentação da nova nota fiscal eletrônica devidamente retificada.
6.5  O  pagamento  das  faturas  somente  será  feito  em  carteira  ou  cobrança  simples,  sendo
expressamente vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária
ou de terceiros.

6.6 A Câmara Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

6.7 Para a efetivação do pagamento, a empresa deverá manter as condições previstas neste Contrato,
especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra alguma
irregularidade na documentação, o pagamento só ocorrerá após a regularização.

6.8  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– VIGÊNCIA:
7.1 O presente contrato tem início na data de 27 de janeiro de 2020 e término em 31 de dezembro
de 2020.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

8.1  Disponibilizar local de abastecimento, conforme as especificações descritas no item 5.2.

8.2  Responsabilizar-se  integralmente  pelo  fornecimento  do  produto,  nos  termos  da  legislação
vigente.

8.3  Fornecer o combustível Gasolina que esteja em conformidade com a ANP. 

8.4 Caso o combustível seja recusado, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela contratada da formalização da recusa
pela contratante, arcando a contratada com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

8.5  Não recusar o abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

8.6  Providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo
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de 1 (uma) hora, em caso de pane em equipamento de abastecimento, falta de combustíveis, casos
fortuitos ou de força maior, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.

8.7  Designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução do contrato,
informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas ausências.

8.8 Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das
prestações a que está obrigada, sem anuência do contratante.

CLÁUSULA  NONA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATANTE:

9.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.

9.2  Efetuar  os  pagamentos  com  pontualidade  nas  condições  e  preços  pactuados,  desde  que
cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais legais, podendo rejeitar no todo ou em
parte os serviços executados em desacordo.

9.3  Notificar por escrito, a contratada, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de
execução do fornecimento do combustível, no prazo de 24 horas.

9.4  Prestar  a  contratada  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  à  realização  do  objeto
contratual.

9.5  Proporcionar  todas  as  facilidades  para que a  contratada  possa desempenhar  seus  serviços,
dentro das normas legais e contratuais.

9.6  Fornecer à contratada todos os dados cadastrais do veículo e do condutor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1  A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento
dos serviços contratados,  sujeitando-se às penalidades  constantes  nos artigos 86 e 87 da Lei nº
8666/1993, a saber:

a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinto por cento) por dias incidentes sobre o valor global da proposta
adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para assinatura do contrato, início da
prestação do serviço ou recusa na execução do mesmo, que será calculada pela fórmula M =  0,05 x
C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da proposta e D = número de
dias em atraso;

b)  Multa  de  1% (um por  cento)  por  dia,  incidente  sobre  o  valor  mensal  devido  pela  Câmara
Municipal  de  Domingos  Martins,  no caso  de  atraso  quanto  a  entrega  do  serviço,  conforme os
requisitos exigido neste Termo de Referência;

c)  Suspensão  temporária  de  licitar  e  impendimento  de  contratar  com  a  Câmara  Municipal  de
Domingos Martins por um período de até 2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou
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documento falso;

d)  declaração  de  idoneidade  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 a contratada ressarcir o contratante pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

10.2  Da  aplicação  de  penalidades  caberá  recurso,  conforme  o  disposto  no  art.  109  da  Lei  nº
8.666/1993.

10.3 As sanções administrativas  somente  serão aplicadas  pela  Câmara  Municipal  de Domingos
Martins após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

10.4  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde  será  indicada  a  conduta  considerada  irregular,  a  motivação  e  a  espécie  de  sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.5 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei
nº 8.666/1993.

10.6 A aplicação da sanção declaração de idoneidade compete exclusivamente ao Presidente da
Câmara  Municipal  de  Domingos  Martins,  facultada  a  defesa  do  interessado  no  respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
dois anos de sua aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 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, da ficha 09 – 33903000000 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO:
12.1 O presente contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios dando-se
cumprimento ao disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO:
13.1 O 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.
§1º nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
§2º Ocorrendo a rescisão com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93
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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 QUARTA – FORO:
14.1 As 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
em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  de  02  (duas)  testemunhas  obrigando-se  ao  fiel
cumprimento.
 
Domingos Martins, ES, 23 de janeiro de 2020.

DIOGO ENDLICH
Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins
CONTRATANTE

AUTO POSTO MARTINENSE LTDA
CONTRATADA

Testemunhas: 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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