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CONTRATO N° 011/2022 
Dispensa n° 007/2022 
Proc. Admin. N° 011/2022

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS QUE FAZEM A CAMARA MUNICIPAL 
DE LAPAO E POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 
CONFORME CLAUSULAS E CONDIQOES ABAIXO:

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, ente de direito 
publico intemo, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praga 
Braulio Cardoso, n°. 58. Centro, cidade de Lapao, estado da Bahia, representado, neste 
a to, pelo Sr. Presidente da Camara Municipal, Vereadora Nuvia Carlane Rodrigues de 
Lima silva e Souza, brasileira, Casada, inscrito no CPF/MF sob o n° 457.241.725-34, 
domiciliado e residents a Rua Antonia Caspar, S/N, Distrito de Rodagem, Cidade de 
Lapao, estado da Bahia, de urn (ado, e de outro, a empresa Posto Ourobom 
Comercio de Combustiveis LTDA, inscrito no CNPJ n° 04.666.264/0001-30, 
situado na Avenida 9 de maio, S/N, Centro, Lapao-BA, Cep 44905-000 doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por Evelin Priscila Gomes de 
Souza, Brasileiro, , comerciante, portador do RG n° 1158961049 SSP/BA e CPF n° 
019.515.355-37, residents e domiciliado na Rua Rio Paraguassu, n° 35, casa, Recanto 
das Arvores, Irece-BA, CEP 44905-000 assinam o presente CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL em conformidade com o que consta na Dispensa 
n° 007/2022, que se regera pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93 e pelas clciusuias e 
condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL:

O presente fornecimento de combustivel e feito pela 
Modalidade de Dispensa, com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente instrument© o fornecimento de 
combustivel (gasolina comum) para abastecimento de veiculo da Camara Municipal a 
serem entregues de acordo com a necessidade.

O objeto da presente dispensa de licitagao sera o fornecimento 
na bomba do posto em questao, a partir do recebimento da autorizagao de fornecimento, 
de acordo com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.

Toda e qualquer alteragao nos fornecimentos ora contratados, 
somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizagao da 
CONTRATANTE, atrav^s de termo aditivo, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°, da Lei 
Federal n°. 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, em conformidade ao art. 24, inciso IV 
da Lei n°. 8.666/93.
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Paragrafo Segundo - Na execugao do fornecimento de combustivel, serao 
obedecidas integral e rigorosamente pela CONTRATADA, todas as instrugoes da 
Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES SOCIAIS:

A CONTRATADA e responsavel por todos os onus e 
obrigagoes concementes as legislagoes comercial, fiscal, social, tributaria, previdenciaria, 
securitaria e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicaveis aos seus empregados 
que venham participar da execugao dos servigos, ora contratados, respeitadas as demais 
leis que nelas interfiram, especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

Paragrafo Unico - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente 
sera efetuado mediante comprovagao a CONTRATANTE de quitagSo com as obrigagoes 
decorrentes da presente clausula, vencidas ate o m6s anterior ao do pagamento, 
inclusive ISS e IPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato poderei ser rescindido amigavelmente, 
por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para a Administragao, ou 
administrativamente, se ocorrer urn dos motives enumerados no artigo 78 e seus incisos 
e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposigoes do artigo 80 do 
referido diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MULTA E PENALIDADES:

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 
obrigagoes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, 
ao presente Contrato, ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da 
administragao da Camara Municipal de Lapao, em conformidade com o estabelecimento 
nos Artigos 77, 78, 86 e 87, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes:

a) Advertencia.

b) Multa dteria correspondente a 0,1% (hum decimo por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso que se verificar na data prevista para o 
inicio e o fim do fornecimento de combustivel. A CONTRATANTE podera, ainda, aplicar a 
CONTRATADA, multa administrativa, graduavel conforme a gravidade da infragao, nao 
podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 20% (vinte por cento) do valor deste 
Contrato, sem prejuizo das penalidades e de multa moratoria prevista na presente 
Clausula Contratual.

c) A suspensao temporaria do direito de participar das 
licitagoes na Camara Municipal de Lapao, nao superior a 02 (dois) anos e impedimento 
de contratar com a Administragao, a ser estabelecido de acordo com a gravidade da falta 
cometida, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.
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d) Declaragao de inidoneidade, quando a empresa 
adjudicataria nao cumprir as obrigaqoes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
culposa.

e) O atraso injustificado no fomecimento de combustfvel 
constitui motivo para a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
penodo igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 
direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 
CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTApAO

O presente Contrato e regido pela lei n°. 8.666/93, estando
a dispensa da licitagao prevista em seu art. 24, IV.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilegio, 
elegem o foro da Comarca de Lapao-BA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 
produza os devidos e legais efeitos.

Lapao-BA, 21 de janeiro de 2022

Camara Municipal de Lapao 
CNPJ n° 16.250.755/0001-84

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente
CONTRATANTE

Posto Ourobom LIDA 
CNPJ n° 04.666.264/0001-30 

Evelin Priscila Gomes de Souza - Socio Administrador 
CONTRATADA

i(\ O

RG: jT*-—
CPF: f* fa* r~- S 3_______

Testemunha 1:

Testemunha 2:.
RG: Sn po1? ^_____
CPF:
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AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 007/2022

A ComissSo Permanente de Licitatj&o da Camara Municipal de LapSo declaia ser inexigivel, de 
acordo com o Art. 25, Inciso IV da Lei 8.666/93, a contrata9ao da POSTO OUROBOM 
COMERCIO DE COMBUST1VEIS E SERVigOS LTDA, CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, que se 
responsabilizar& pelo fomedimento de combustfveis (gasolina comum), visando atender a 
necessidade da Camara Muricipal de LapSo, por um valor global de RS 9.975,00 (nove mil, 
novecentos e setenta e cinco reals). Mdrcio Greik Belarmino de Castro - Presidente da CPL.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. 011/2022

DISPENSA DE LICITACAO °. 007/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 21/01/2022, os atos praticados pela ComissSo Permanente de Licita^So, na DISPENSA n° 
007/2022, em favor da empresa POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
SERVICOS LTDA, CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, que se responsabilizard pelo fomecimento de 
combusttveis (gasolina comum), visando atender a necessidade da Camara Municipal de Lapao,. 
Niivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitaflo n° 00,7/2022. Contrato n° 011/2022 - Contratante: Camara Municipal de 
Lapao. Contratado: empresa POSTO OUROBOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada & 
Avenida 9 de maio, 149, Centro, Lapao-BA, CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, que se responsabilizari 
pelo fomecimento de combustiveis (gasolina comum), visando atender a necessidade da Clmara 
Municipal de Lapao. por urrj valor global de R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco 
reais).VigSncia do contrato: 21/01/2022 k 13/02/2022. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - 
Presidente da Camara Municipal de Lapao.
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