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ESTADO DA BAHIA

ra CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.-250.755/0001-84

Minuta de contrato

CONTRATO N° XX/XXXX 

Carta Convite N°001/2021

CONTRATO DE PRESTAQAO DE 

SERVigOS QUE FAZEM A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME 

CLAUSULAS E CONDigOES ABAIXO:

II-
!!?■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ente de direito 

publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado, neste ato, pelo Sr. Presidente da 

Camara Municipal, Vereador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adomiciliado residenten° e

de urn lado, e de outro, a empresa 

doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

portador do RG n° XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX assinam o presente 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL em conformidade com o que 

consta na Carta Convite n° XXXXXXXX, que se regera pelas normas da Lei Federal n° 

8.666/93 e pelas clausulas e condipoes seguintes:

|j

CLAUSULA PRJWIEIRA - DA FUNDAMENTApAO LEGAL:

O presente fornecimento de combustivel e feito pela Modalidade de Carta 

Convite, 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 instrumento o fornecimento de 

combustivel (gasolina comum, Alcool, oleo lubrificante e filtro de oleo) para abastecimento 

de veiculo da Camara Municipal a serem entregues de acordo com a necessidade, 

conforme segue:

QUANTIDADEUN1DADE )■ESPECIFIC ACAOITEM ;i!

Litre 9.000Gasolina comum, a ser entregue na Sede do Municfpio01

100LitroAlcool anidro, a ser entregue na sede do Municipio02

Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Unidade 05Filtro de oleo para motor04

O objeto da presente licitapao sera o fornecimento na bomba 

do posto em questao, a partir do recebimento da autorizapao de fornecimento, de acordo 

com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.
Toda e qualquer alterapao nos fornecimentos ora contratados, 

somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizapao da
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UUNIKAIANI t, atraves de termo aditivo, nos termos do artigo tib, paragrato v, da Lei

Federal n°. 8.666/93 e suas alterapdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUQAO:
!!

Os fornecimentos, para atender a XXXXXXXXXXXXXXXX, 

visando as necessidades da mesma, serao realizados de forma indireta, sob o regime de 

empreitada por prego global, em datas a serem informadas para a realizagao dos 

referidos servigos.

1

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do presente contrato e a sua total conclusao, 

observando o prazo de XXXXXXXXXXXXXXXXX, ou o que se findar primeiro,

podendo ser prorrogado, mantidas as demais clausulas, desde que ocorra a completa 

execugao dos servigos, ou caso ocorra urn dos motives enumerados no paragrafo 1° e 

seus incisos e paragrafo 2° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente 

justificado. II
i

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO:

O valor total do presente contrato assim discriminados, no valor

global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), cujo pagamento sera
mensal, conforms a demanda consumida, correndo por conta da dotagao orgamentaria especifica abaixo 
descriminada, que sera suplementada se necessario.

2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 

3390.30 - material de consume

■

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 

condigoes contratuais, os acrescimos ou supressdes que fizerem nos servigos, ate 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do artigo 65, II, Alinea “d” da 

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes.

i

r

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao, com ou sem aumento do 

valor do contrato, devera ser justificada por escrito pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e previamente autorizada pelo Sr. Presidente da Camara, devendo ser formalizada por 

meio de aditamento, que podera ser unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o prazo 

do contrato, ficando mantidas as demais condigoes contratuais.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento de combustfvel sera efetuado, 

atraves de Nota Fiscal, ate o 27° (vigesimo setimo) dia de cada mes, salvo por atraso de 

liberagao de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:

a) Entregue a CONTRATANTE, ate o vigesimo dia, o 

documento fiscal equivalente, contendo as faturas com o valor das publicagoes realizadas 

no mes.
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d ) 7\s taturas deverao ser apresentadas ao be tor de
Contabilidade juntamente com a comprovapao das publicapdes efetivadas no mes, bem 

como a certidao de regularidade fiscal, para pagamento conforme nota de empenho.
c) Fica desde ja estipulado que a CONTRATADA devera 

manter-se em dia com as contribuipdes fiscais, devendo apresentar mensaimente no ato 

do recebimento, as respectivas certidoes, sendo o pagamento pelo servigo contratado 

somente realizado com a comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA.

;i1

Paragrafo Primeiro - O pagamento e condicionado ao atestado no referido 

documento fiscal, por servidor designado para este fim, bem como a comprovagao de 

regularidade fiscal sem debito da CONTRATADA.
ij

Nao sera devida pela CONTRATANTE aParagrafo Segundo
CONTRATADA atualizagao monetaria na hipotese de atraso, prevista nesta Clausula, 
dentro do que estabelece a legislagao em vigor.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAQAO, EMPENHO E CONDIQOES DE
PAGAMENTO:

A CONTRATANTE empenhou, em favor da 

CONTRATADA, a conta da dotagao orgamentaria 2002 - Gestao das atividades da 

Camara Municipal de Lapao / 3390.30 - material de consume, para pagamento pela 

prestagao dos servigos, ora contratados, a quantia de R$ XXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),valor do custo total estimado do contrato.

Paragrafo Unico - A liquidagao da despesa respectiva far-se-a ate o 10° 
(decimo) dia util, apos a realizagao do servigo ora contratado e desde que a respectiva 

Nota Fiscal seja entregue a Camara Municipal de Lapao com pelo menos 05 (cinco) dias 

uteis de antecedencia e tenha sido devidamente atestado a execugao dos servigos pelo 

orgao competente.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:
Os pregos ora contratados sao fixos e irreajustaveis, salvo 

as hipoteses do art. 65, II, alinea "d”, de acordo com a Legislagao Federal em vigor, e em 

caso de prorrogagao do presente contrato, os pregos serao reajustados de acordo com os 

indices fornecidos pelo IGPM ou qualquer indice que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO:

A fiscalizagao e o acompanhamento dos servigos, ora 

contratados, serao exercidos pela Camara Municipal de Lapao, atraves de representante 

porele indicado, devidamente credenciado.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao da CONTRATANTE e reservado o 

direito de recusar os servigos, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, quando estes 

nao estiverem sendo prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua 

adequagao quando nao corresponderem aos termos pactuados, nos moldes do artigo 76 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.
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Paragrato begundo - Na execugao do tornecimento 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 

obrigagdes concernentes as legislagdes 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 quitagao com as obrigagdes 

decorrentes da presente clausula, vencidas ate o mes anterior ao do pagamento, inclusive 

ISSelPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato podera 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 disposigdes do artigo 80 do referido 

diploma legal.

J

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA MULTA E PENALIDADES:

i
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigagdes 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 alteragdes:

a) Advertencia.

b) Multa diaria 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.

:

;i|

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.

d) Declaragao de inidoneidade, quando a empresa 

adjudicataria nao cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 

culposa.
<
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e) U atraso mjustiti
constitui motive para a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras sanpoes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
periodo igual ou superiojr a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 

direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 

CONTFRATADA sujeita as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alteragoes. I

no tornecimento de combustiveit !|
:?

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilegio, 
elegem o foro da Comarca de X^XXXX-XX, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 

presente contrato.

Si
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 

em 03 (tres) vias de igua teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 

produza os devidos e legais efeitos.

;
Lapao-BA, xx de margo de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da Camara Municipal de XXXXX 

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA ll.l

Testemunhas: ?■

iTestemunha 1: 
RG:__________ 1I *.
CPF: ' '.i

Testemunha 2:.

RG:__________

CPF:_________

sM

y
i
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