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CONTRATO EMERCENGIAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº. 190/2018 

 

TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL 

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE 

IBITIRAMA - ES E A EMPRESA AUTO 

POSTO IBITIRAMA LTDA EPP PARA 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. 

 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, adiante denominada CONTRATANTE, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 31.726.490/0001-31, com sede à Av. Anisio Ferreira 

da Silva, 56 – Centro – Ibitirama - ES, representada legalmente pelo seu Prefeito 

Senhor REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF/MF no 

031.404.567-86, residente e domiciliado Ladeira de São Jorge, s/n, centro, Ibitirama-

ES, e a Empresa AUTO POSTO IBITIRAMA LTDA EPP, doravante denominada 

CONTRATADA, com sede à Praça Pedro Machado Ribeiro, 21, Centro, Ibitirama-

ES, inscrita no CNPJ/MF sob o No 31.488.331/0001-46, neste ato representada pelo 

Senhor FABIO JUNIO MIRANDA DA SILVA, brasileiro, empresário, portador do 

CPF Nº. 077.705.697-61 e RG n.º 1552442 SPTC-ES, residente e domiciliado 

na Rua Beira Rio, s/n, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 

29.590-000, ajustam o presente CONTRATO de compra e venda de Combustíveis, 

nos termos das Leis no 8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.883, de 08 de junho de 

1994, de acordo com os termos do Processo Emergencial de no 8755/2018  parte 

integrante deste instrumento independente de transcrição juntamente com a 

Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não 

transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste 

CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas Seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a Contratação EMERGENCIAL de Empresa 

Especializada para Fornecimento de Combustíveis para o Exercício de 2019 até que 

se realize o processo licitatório, conforme lotes relacionados no anexo I do presente 

contrato, em atendimento a solicitação do processo nº 8755/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 - O Contratante pagará à Contratada de acordo com gasto mensal podendo 

atingir o valor total de R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), de 

acordo com planilha de preços da contratada, e nele deverão estar inclusos todas as 

espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, 

mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à compra. 
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2.2- Respeitando a Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, os preços poderão 

sofrer acréscimos ou decréscimos de acordo com índices estipulados pelo Governo 

Federal ou quando houver aumento ou diminuição de mistura de álcool na gasolina, 

sempre justificado pela contratada através de Nota Fiscal e aprovado pelo Executivo 

Municipal.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O contrato será por um período de 30 (trinta) dias, ou até que finalize o processo 

licitatório. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 

correrão na seguinte dotação orçamentária: 

Gabinete – (009) 010001.0412200032.003 - 33903000000; 

Saúde – (010) 070001.1030100072.018 - 33903000000; 

PA - (033) 070001.1030100072.020 - 333903000000;  

PSF - (059) 070002.1030100072.027.33903000000; 

Vig. Sanitária - (108) 070004.1030400072.031 – 33903000000; 

Educação – (288) 081001.1212200082.034 - 33903000000; (336) 

081001.1236100082.040 - 33903000000; 

Sec. De Ação Social - (404) 090001.0812200032.058 - 33903000000; 

Cras - (464) 090001.0824400212.065 – 33903000000; 

Conselho tutelar – (532) 090002.0824300202.075 – 33903000000; 

Fazenda – (191) 061001.0412300032.014 – 33903000000; 

Obras – (610) 110001.0412200032.079 - 333903000000; 

Agricultura e Meio Ambiente – (690) 121001.0412200032.088 – 333903000000; 

Dep. Desenv. Rural – (742) 121002.2054200312.214 – 33903000000; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO 

O fornecimento dos produtos se dará diariamente de acordo com a necessidade, na 

sede do Município, durante sete dias por semana no horário de 06h00 as 22h00s. 

 

O abastecimento de Gasolina e Óleo Diesel S10, serão fornecidos impreterivelmente 

na Sede do Município de Ibitirama – ES.   

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 - Compete à Contratada: 

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante; 
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c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de vigência.   

e) manter e apresentar mensalmente uma planilha de controle de consumo e 

quilometragem de cada veículo, bem como nota fiscal de compra da empresa para 

fins de disponibilidade de reequilíbrio financeiro à contratada. 

 

6.2 - Compete à Contratante: 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 

contrato; 

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 

c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do 

parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização na entrega dos produtos adquiridos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

7.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, 

a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

7.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 

de execução do contrato; 

7.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste 

edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

7.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado: 

a)  Advertência; 

b)  Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

d)  Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 

Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 

nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

mailto:administracao@ibitirama.es.gov.br


     PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
           Av. Anisio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES, Cep. 29.540-000             

Telefax (28) 3569 1157/1160/1161 
E-mail: administracao@ibitirama.es.gov.br  

 

 
 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

 

§ 1º - As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

§ 2º - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a 

autoridade competente submeterá sua decisão do Prefeito Municipal, a fim de que, 

se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

 

§ 3º - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo 

Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

§ 4º - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas 

neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da 

ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção 

prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante 

no SICAF. 

 

7.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular 

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-

se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do 

certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de 

defesa prévia; 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como 

infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo 

será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a 

regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 
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d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 

considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, 

na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 

apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 

adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que 

deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 

da Procuradoria Geral do Município de Ibitirama - ES. 

 

9.4 – Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores 

devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do 

contrato; 

9.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 

acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades 

poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 

9.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar 

valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial 

da diferença. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 

artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o 

caso, e/ou mediante finalização do processo licitatório. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será acompanhada pelo Chefe de Transporte e Secretários 

da Pasta, que deverão atestar a execução do objeto contratado, observadas as 

disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama poderá eventualmente contratar uma empresa 

para averiguar a qualidade do combustível. 

Caso constatar alguma irregularidade a empresa contratada ficará sujeita a sansão 

prevista neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o Senhor FABIO 

JUNIO MIRANDA DA SILVA, brasileiro, empresário, portador do CPF Nº. 

077.705.697-61 e RG n.º 1552442 SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua 
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Beira Rio, s/n, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-

000. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Ibitirama - ES, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 

forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

 

Ibitirama - ES, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

AUTO POSTO IBITIRAMA LTDA EPP 

Contratada 
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ANEXO I 
 

 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO  V. UNIT. V. TOTAL MARCA 

01 Litro 10.000 Gasolina Comum R$ 4,75 R$ 47.500,00 BR 

02 Litro 25.000 Oleo Diesel S10 R$ 3,86 R$ 96.500,00 BR 

VALOR TOTAL  
R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e 
quatro mil reais) 
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