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CONTRATO002/2013
Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado a
cÂMARA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO
SUL, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob
número 95.640.777/0001-27, estabelecida na Avenida
Adão Arcângelo DaI Bem, n° 1517, Centro, nesta cidade,
neste ato representada pelo Presidente, Senhor VALDECIR
ANDRADE DA SILVA, brasileiro, casado, portador do
CPF sob n." 032.255.639-27, cédula de identidade RG n."
8.243.730-4-SSPIPR, residente e domiciliado na Avenida
Espanha, SjN, Distrito de Ercilândia, Município
de Brasilândia
do Sul, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado a
empresa TONlATTO & SANTOS LIDA estabelecida à
Avenida Adão Arcângelo DaI Bem, 1518, no Município de
Brasilândia do Sul - PR, CEP - 87.595-000 inscrita no
CNPJ sob
N." 02.133.193/0001, inscrição estadual,
901.42963-41, neste ato representado pelo Proprietário,
Senhor SEBASTIÃO TONlATTO, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF sob n", 527.382.649-72,
cédula de identidade RG n." 4.054.880-7/SSPIPR,
Residente e Domiciliado à Avenida Adão Arcângelo DaI
Bem, 1518, no município de Brasilândia do Sul - PR, e
CEP - 87.595-000, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tem justo e contratado o que segue:

00127

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
a) Por disposição do presente contrato administrativo, a CONTRATADA
compromete-se a fornecer etanol (álcool etílico hidratado) e gasolina comum, de
forma parcelada, para abastecimento do veiculo oficial (flex) de propriedade do
Contratante, nas seguintes quantidades:
a.l) 12.350 (doze mil e trezentos) litros de etanol (álcool etílico hidratado);
a.2)

9.500 (nove mil e quinhentos) litros de gasolina comum,

b) A quantidade simultânea de combustíveis especificadas nos subitens anteriores
deste Contrato não implica na aquisição total de ambos, sendo que a aquisição dar-sesomente a um tipo de combustível desde que seja vantajoso e o preço praticado
resulte em economia aos Cofres Públicos.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO TIPO DE CONTRATO, VALOR, CONDICÕES DE
FATURAMENTO E PAGAMENTO, CRITÉRIOS DE ATUALIZACÃO, CORRECÃO
MONETÁRIA REAJUSTES E DOCUMENTAÇÃO.
a) Este Contrato é do tipo Compras, com fornecimento parcelado, e está
fundamentado nas disposições da Lei Federal n". 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e
de acordo com as condições do Edital de Pregão n° 00112013aplicando-se ainda os
princípios inerentes aos contratos administrativos.
b) O valor estimado deste contrato é de R$ 50.359,50 (cinqüenta mil, trezentos
cinquenta nove reais e cinqüenta centavos), que a CONTRATADA fará jus somente
ao combustível efetivamente entregue e aceito pela CONTRATANTE, em razão dos
seguintes valores unitários:
b.I) O valor unitário do etanol (álcool etílico hidratado) é de: R$ 1,87 (um real e
oitenta sete centavos), por litro;

b.2) O valor unitário da gasolina comum é de: R$ 2,87 (dois reais e oitenta sete
centavos), por litro;
c) Para cada abastecimento corresponderá a uma nota fiscal emitida pelo sistema
eletrônico, que deverá discriminar a quantidade de litros, o tipo de combustível, preço
unitário e preço total, e emitida em nome da "CÂMARA MUNICIPAL DE
BRASn.,ÂNDIA DO SUL". O descumprimento desta exigência implicará na
devolução da nota fiscal, devendo ser reemitida, desonerando a Contratante em caso
de atraso no pagamento.
d) O pagamento será realizado entre os dias 05 (cinco) e 10 (dez) do mês seguinte ao
do faturamento, através de transferência eletrônica diretamente na conta bancária da
contratada, desde que tenham sidas emitidas e entregues as notas fiscais de cada
abastecimento realizada no mês anterior, devidamente atestada pela pessoa
competente e responsável pelo abastecimento.
d.I] O Pagamento estará condicionado a comprovação de regularidade para com a
Seguridade Social, mediante a Certidão Negativa junto ao INSS e FGTS.
d.2) A Contratante não se responsabilizará pelo atraso de pagamento no caso da falta
de regularidade para com a Seguridade Social, nem tampouco pelo pagamento de
atualização monetária.
e) Em caso de atraso do pagamento previsto na alínea "d", o valor será atualizado no
seu efetivo pagamento, aplicando-se a variação do IPCA do mGE , desde que a
Contratada não tenha concorrido para o atraso, em especial a motivação citada na letra
"d.I".
t) O preço unitário da gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado), poderá ser
alterado para mais ou para menos quando houver mudança no mercado, através de
requerimento por parte da CONTRATADA e comprove em documentos hábeis a
alteração havida, sendo acordado;;
e ef~através
de termo Aditivo.
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f.1) Caso o preço do combustível apresente redução no mercado e a contratada não se

manifeste, a contratante procederá à alteração unilateral deste contrato com a
conseqüente redução do preço, situação que a contratada obriga-se a aceitar de forma
incontinente.
g) Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA, FATURAMENTO DA NOTA
FISCAL E DA VlGENCIA
a) O prazo de entrega do objeto deste contrato será de até 19 (dezenove) meses,
iniciando em O 1 de Junho de 2013 e terminando em 31 de dezembro de 2014.

b) O prazo de vigência deste contrato é de 20 (vinte) meses, iniciando em de 01 de
Junho de 2013 e terminando em 31 de janeiro de 2015.
c) O recebimento da gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado), será efetivado nos
seguintes termos:
c.1) PROVISORIAMENTE: Para efeito de posterior verificação da conformidade da
gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado) ofertados com as especificações
constantes na cláusula primeira;
c.2) DEFINITIVAMENTE: Após a verificação da qualidade e quantidade da
gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado) e conseqüente aceitação pelo setor
competente.
d) Após o recebimento da gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado), se vier a
qualquer tempo durante a sua utílização normal, ser constatado discrepância com as
especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para efetuar a
substituição dos mesmos, sem ônus para o Contratante.
cLÁUSULA QUARTA - DA INDICACÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTARlOS

FINANCEIROS

E

a) Os recursos financeiros para cumprimento deste contrato são oriundos da
transferência financeira do Tesouro Municipal.
b) As despesas, objeto deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária,
consignada:çam~o
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CLÁUSULA OUINTA - DAS RESPONSABILIDADES

Despesa
339030

Fonte
001. O1.07.00.00

E PENALIDADES

a) A Contratada manterá durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas previamente.
b) Por quaisquer descumprimentos das obrigações contratuais, a Contratada receberá
notificação por escrito do Contratante para apresentar defesa, facultando-lhe, nesta
oportunidade, se de conveniência da Câmara, prazo para adequação quanto às suas
obrigações.
c) Após os procedimentos administrativos acima, ficará sujeita a CONTRATADA às
seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e cumulativas às do art. 7.0 da
Lei Federal n." 10.520, de 2002, adiante transcrito:

c.1) advertência;
c.2) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia de atraso
injustificado no cumprimento
substituições devidas;

do objeto deste Contrato, e atraso em efetuar as

c.3) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela recusa no
cumprimento do objeto deste Contrato.
d) Impedimento de licitar e contratar com o Município, e se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste contrato e das demais comi nações legais, para o Contratado que
deixar de entregar a documentação necessária ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Câmara por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com a natureza da falta;
t) declaração de inidoneidade para licitar elou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
g) Qualquer multa ou encargo imputado ao Contratado e não pago no prazo concedido
pelo Contratante, será inscrito em Dívida Ativa do MunicíPi0;lbrado
com base na
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Lei Federal n." 6830, de 1980, sem prejuízo da atualização monetária pelo IPCA do
mGE ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA - OS CASOS DE RESCISÃO
É deferido à Contratante o direito de rescisão do presente contrato, sempre que ocorrer
os seguintes casos:
a) violação das obrigações assumidas;
b) fraude ou execução incorreta do objeto deste contrato;
c) abandono da execução do objeto deste contrato sem justa causa;
d) demais dispositivos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Único: a contratada reconhece o direito da Câmara, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

CLÁUSULASÉTlltlA-FUNDAMENTACÃOLEGAL

o presente

contrato administrativo tem por embasamento legal as disposições da Lei
8.666/93 e de acordo com o Processo Licítatório n° 003/2013, Modalidade Pregão n°
00112013, sendo que, o Edital o integra e o completa, obrigando as partes em todos os
seus termos.
CLÁUSULA OITAVA-

DAS OBRIGACÕES

DA CONTRATADA

A contratada obrigar-se-á:
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
b) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material causados
diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução do contrato, em especial a reparação ou custos de reparação do veículo
decorrente do uso de combustível adulterado ou impróprio para o uso.
c) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste contrato,
inclusive se no caso couber despesas com materiais, mão-de-obra, locomoção, seguros
de acidentes, impostos, fretes, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, e
outros.
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite

fixado nas alíneas do parágrafo 1°do~

n° 8.$
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e) Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está
obrigada por este Contrato, nem subcontratar, sem prévio assentimento da Contratante.

f) Solicitar à Contratante a alteração de preço dos combustíveis quando houver

alteração do mercado, aceitando a alteração unilateral deste contrato caso não haja
manifestação quando houver a redução do preço no mercado.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)
A contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato,
consoante estabelece a Lei n" 8.666/93 e suas posteriores alterações.
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
d) Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais devidamente
atestadas, no prazo fixado.

CLÁUSULA DÉCIMA

= LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DESTE CONTRA TO

o

veículo da Contratante será abastecido diretamente na bomba da Contratada,
mediante apresentação de Requisição da Câmara Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

= DA FISCALIZAÇÃO

a) - A fiscalização sobre o fornecimento do objeto da presente licitação será exercida
pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 61 da Lei de Licitações.
b) - A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seja por qualquer irregularidade, ou em decorrência
de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de inferior
qualidade, inexistindo em qualquer circunstância, a co-responsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme' prevê o artigo 70, da Lei
8.666/93.
c) - A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, ou mesmo
devolver os objetos desta Licitação, se considerados em desacordo com as normas
técnicas exigidas pela fiscalização da ANP - Agência Nacional de Petróleo, bem como
dos termos do presente contrato.
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a) Para exercer a responsabilidade administrativa de controle de cumprimento dos
Encargos Previdenciários. durante a execução do contrato celebrado, fica indicado o
responsável pelo cargo de Chefe da Diretoria Financeira, designado em ato próprio do
CONTRATANTE.
b) Para exercerem a responsabilidade administrativa de fiscalização, recebimento
parcial e de recebimento definitivo em relação ao objeto contratual, fica indicado o
responsável pelo abastecimento,.designado em ato próprio do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICÕES GERAIS E FINAIS
a) O Extrato Contratual contendo os dados essenciais do presente instrumento será
publicado no órgão oficial do Município, no prazo estipulado na Lei Federal n." 8.666,
de 1993.
b) Havendo necessidade ou de comum acordo entre as partes, o prazo deste contrato
poderá ser prorrogado, para melhor atender a sua finalidade, desde que não ultrapasse
o prazo máximo estabelecido na Lei de Licitações em vigor.
c) O presente contrato apenas será rescindido se houver infligência em quaisquer das
cláusulas contratuais.
d) - A Contratante se reserva o direito de não adquirir a totalidade prevista de litros de
gasolina e do etanol (álcool etílico hidratado) objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná, para dirimir as
dúvidas e os casos omissos, que porventura surgirem.
E, por estarem entre si, certos, aj,ustadose contratados que, lido e achado conforme,
aceitam e se obrigam por si, seus herdeiros ou sucessores a fielmente cumpri-lo,
assinando-o na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, fazendo-o firme e
valioso.
Brasilândia do Sul, 28 de maio de 2013.
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