CÂMARA MUNICIPAL DE IPANEMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTRATO 011/2021.
PROCESSO DE LICITAÇÃO 012/2021.
PREGAO PRESENCIAL 002/2021.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA/MG E
A EMPRESA AUTO PEÇAS E DERIVADOS
DE PETROLEO LIGNANE LTDA
QUALIDADE

DE

CONTRATADA,

CONTRATANTE

NA
E

RESPECTIVAMENTE,

PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS
QUE O INTEGRAM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPANEMA/MG, inscrita no CNPJ sob o n°
66.232.802/0001-35, com sede à Rua Antonieta Godoy, nº 59, Centro, Ipanema, Estado de
Minas Gerais, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Presidente, Excelentíssimo Senhor Vereador Josil Carlos da Silva, e do outro lado a Empresa,
AUTO PEÇAS E DERIVADOS DE PETROLEO LIGNANE LTDA, inscrita no CNPJ nº
CNPJ 23.148.216/0001 – 02, estabelecida na Avenida Sete de Setembro - n 429 , em
Ipanema, Estado de Minas Gerais, doravante denominada CONTRATADA, representada por
Matusalen Queiroz de Mascarenhas, brasileiro, casado, residente e domiciliado na AV- Dr
Jose Xavier Pinto, n 639 – Centro em Ipanema Estado de Minas Gerais, portador da Carteira
de Identidade nº M-2361919, e inscrito no CPF/MF sob o nº 451.981.447-20, tendo em vista
o julgamento datado de 15/07/2021, referente ao PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2021
devidamente homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ipanema/MG, no processo
nº 012/2021, têm entre si, justos e contratados, no regime de empreitada por preço unitário,
sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 - O contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada para
contratação de empresa para fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis ( gasolina
aditivado e Álcool), com previsão total anual para os veículos utilizado pela Câmara
Municipal de Ipanema Estado de Minas Gerais, de acordo com as especificações técnicas
exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme legislação em vigor, na
quantidade abaixo descrita:

Item

Descrição

Quantidade

01

Gasolina Comum

8.000

02

Alcool

3.000

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que
compõem o Processo nº 012/2021, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 - Os serviços serão prestados na forma de execução indireta, sob a forma de empreitada
por preço unitário, nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE REAJUSTE

4.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos objetos, serão os estipulados na
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo
Pregão Presencial nº 002/2021.

4.2 - O valor global deste contrato (Itens 01 e 02) será de R Valor global de R$
67.250,00 ( sessenta e sete mil duzentos e cinquenta reais). Os preços a serem praticados
pela CONTRATADA, são os que seguem abaixo descritos:
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Item

Descrição

Quantidade Unidade

Valor

Valor Total

Unitário
01

Gasolina Comum

8.000

litros

6,55

52.400,00

02

Álcool

3.000

litros

4,95

14.850,00

Valor total

R$ 67.250,00

4.3 - Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter
o equilíbrio contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo
relevante, devendo o procedimento de acréscimo se acompanhado e planilha de custos.

4.4 - Os preços dos produtos serão reajustados de acordo com os reajustes autorizados pelo
Governo Federal ou pelas distribuidoras, mediante a apostilamento assinado pelo
Presidente da Câmara Municipal , devidamente comprovados pelo contratado.

4.5 - No caso do item anterior, o contratado deverá requerer ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal o reajustamento, juntando cópia dos documentos que embasem sua
pretensão.

4.6 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento
da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de
distribuidora por parte da Contratada.
4.7 – O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não
servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
4.8 – O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através
de Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o atual, juntamente
com a competente planilha de composição de custos sob pena de arquivamento do pedido.

4.9 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado
tais como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis
ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento.
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4.10 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento, devendo o fornecedor repassar
ao Câmara Municipal as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos
percentuais, devendo o fiscal do contrato,

no

caso

de

omissão

da

contratada,

deflagrar o competente processo administrativo para o decréscimo.

4.10.1 - Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou
requeridas pela câmara Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento do objeto licitado será efetuado no prazo de 7 (sete) dias, após a
apresentação e aprovação de documento fiscal hábil (Nota Fiscal Eletrônica) da nota fiscal,
sem emendas ou rasuras bem

como

comprovantes

do

recolhimento

dos

encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, que
deverá ser encaminhada em nome da Câmara Municipal de Ipanema, com o fornecimento
do objeto discriminado, após a atestação do setor competente, anexando os originais do
controle dos serviços.
5.1.1 – O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o
mesmo

CNPJ apresentado para CREDENCIAMENTO e a mesma Razão Social do

Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento.
5.1.2 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que
modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, deverá
ser comunicado

a CAMARA MUNICIPAL , mediante documentação própria, para

apreciação da Autoridade Competente.

5.2

–

Ocorrendo

erros na

apresentação

do(s)

documento(s)

fiscal(is),

o(s)

mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura,
devidamente corrigida.
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5.3 - A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título
lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4

-

simples,

O

pagamento

da

fatura

somente

será

feito

em

carteira

ou

cobrança

sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou o desconto de duplicatas

através da rede bancária ou de terceiros.
5.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas
neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos
específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Ipanema, a saber:
01.031.0001.2002. 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo – Ficha 10 para o exercício de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

7.1 - O contrato terá sua validade a partir da data da assinatura ate a 31/12/2020 , podendo ser
prorrogado, a critério da Administração.

7.2 - A data marcada para o início da prestação dos serviços, conforme o estabelecido
no Termo Referência, será contada a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no
edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos
86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:
a) advertência;

b) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 10% (dez por cento), incidente sobre o
valor da proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo estipulado no edital
para a assinatura do contrato administrativo, atraso quanto a prestação dos serviços ou
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pela recusa em prestar os serviços objeto desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x
C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D =
número de dias em atraso;

c) impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal por um período de
até 2 (anos) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;

d) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de
licitar ou contratar;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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 no inciso anterior.

f) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o contrato administrativo, prestar os serviços
objeto desta licitação ou atender ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI,
aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei n10.520/2002, devendo as licitantes
remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de
lances.

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

8.3 - 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.

8.4 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no
art. 110 da Lei nº8.666/1993.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - 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.

9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos;

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a
impossibilidade, da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início do fornecimento/abastecimento dos objetos licitados;

V - A paralisação do fornecimento/abastecimento dos objetos licitados, sem justa causa
e prévia comunicação à Administração;

VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art.
67 da Lei nº 8.666/93.

IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; X - A dissolução da
sociedade;
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XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XIV - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos/abastecimentos,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666/93.

XVII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento
contratualmente

obrigatório

de

indenizações

pelas

sucessivas

e

imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

9.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser
precedida de justificativa fundada assegurada o contraditório e a ampla defesa.

9.3. - A rescisão do contrato poderá ser:
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I - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I à XVII do item 9.2;
I - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a administração.

III - Judicial, nos termos da legislação.

9.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada pelo Presidente da Câmara Municipal ;
9.3.1 – Deverá ser reconhecido os direitos da administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1 - Pagar a contratada o preço estabelecido neste instrumento.

10.1.2 - Designar servidor para acompanhar o contrato.

10.2. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

10.2.1 - Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos
pelo Pregão Presencial nº 001/2020, vinculando-se inteiramente ao edital e à proposta
fornecida.

10.2.2. - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como
estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e caput do art. 1º da Lei Estadual nº 5.383, de 18 de
março de 1997.
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10.2.3 - Entregar a nota fiscal com a descrição completa dos fornecimentos e serviços
realizados, bem como, os comprovantes de quitação especificados no caput do art. 1º da Lei
nº 5.383, de 18 de março de 1997.

10.2.4. - Utilizar, no

fornecimento/abastecimento

dos objetos contratados, pessoal que

atenda aos requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for
confiada;

10.2.5 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando
ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

10.2.6 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos à Contratante, ou a terceiros.

10.2.7 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer
outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja
devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer
responsabilidade.

10.2.8 - Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nesta licitação.

10.2.9 - Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento/abastecimento dos
objetos na forma da legislação em vigor, bem como, executar os trabalhos discriminados na
Cláusula Primeira.

10.2.10 - Oferecer ao contratante as mesmas cortesias (ducha, limpeza interna e etc.)
que estiver oferecendo no mercado.

CLÁUSULA

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DO

ACOMPANHAMENTO

FISCALIZAÇÃO
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11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente
designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a
realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos
62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

11.2 - Para fiscalização e acompanhamento do fornecimento de combustível, será designado
mediante ato administrativo o Servidor PLINIO JOSE FURTADO , brasileiro, Solteiro,
portador da carteira de identidade nº 12027977, inscrito no CPF sob o nº 107.270.306-80,
residente e domiciliado no Rua Felipe dos Santos,653, Centro em Ipanema MG.
11.3 – O fiscal do Contrato deverá acompanhar e intervir, sempre que exigido, para o
cumprimento fiel das cláusulas contratuais, não podendo se eximir de tomar providências que
garantam o cumprimento contratual, sob pena de apuração de responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS

13.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial de Minas Gerais,
dando- se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a
despesa por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
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15.1 - Fica eleito o foro da cidade de Ipanema/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e
achado conforme.

Ipanema, 20 de Julho de 2021.

____________________________________________________
CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA-MG
Josil Carlos da Silva
Contratante

_____________________________________________________
AUTO PEÇAS E DERIVADOS DE PETROLEO LIGNANE LTDA
CNPJ:23.148.216/0001-02
Matusalen Queiroz de Mascarenhas
Contratada

TESTEMUNHAS:

Ass.:_____________________________

Ass.: _____________________________

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:
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