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CONTRATO EMERGENCIAL Nº059/2018 

PROCESSO Nº 093/2018 
DISPENSA Nº 07/2018 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELLEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IGUAPE E A EMPRESA AUTO POSTO PORTO DE IGUAPE 

LTDA. 

Aos  06 (SEIS  ) dias do mês de Junho  do ano de 2018 (dois mil e dezoito), neste município de 
Iguape, Estado de São Paulo, de um lado o MUNICIPIO DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito 
publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 45.550.167/0001-64, com sede a Av. Adhemar de 
Barros, n°. 1.070, Porto do Ribeira, no município de Iguape, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
832.998/SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n°. 043.596.232-91, ora denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa AUTO POSTO PORTO DE IGUAPE LTDA , com 
sede á Avenida Adhemar de Barros,705-Jardim Américo –Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n°12.392.680/0001-15, neste ato, representado pelo Sr.Dilermando do Nascimento, brasileiro 
,sócio-proprietário, portador do  RG nº3.040.378-9, inscrito no CPF/MF sob o n°047.472.678-
91, de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina da Lei n°. 8.666/93, em seu 
artigo 24, inciso IV e suas alterações, e conforme Processo Administrativo n°. 033/2018, de 
comum acordo, ajustam e contratam o seguinte:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  
1.1CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO  DE 
COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA  
NO MUNICÍPIO DE IGUAPE /SP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 O valor total do presente contrato constitui a importância global de R$ 
473.583,83(Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e quatro Reais e Vinte e 
Seis Centavos ). 
 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES  QTDE  UNID.  
MARCA/ 
BANDEIRA  

VALOR 
UNIT  

VALOR TOTAL 

01  GASOLINA COMUM 
45.533 

 
Litros 

 
R$ 4,458 R$202.986,11 

02  DIESEL S10 75.000 Litros 
 

R$ 3,538 R$265,350,00 

03  ETANOL 1.667 Litros 
 

R$ 3,148 R$ 5.247,72 

    
   

VALOR 
TOTAL  

R$ 
    

R$ 473.583,83 

- O abastecimento da frota deverá ser em postos de serviços localizados no perímetro 
urbano da cidade de Iguape /SP. 
 
– A obrigatoriedade se dá em razão da Prefeitura Municipal de Iguape, não possuir 
bombas próprias. 
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CLÁUSULA TERCEIRA  – DA VIGÊNCIA 
3.1 O presente contrato terá inicio a partir do dia 06 de Junho  de 2018 e vigorará por  90 
(NOVENTA )dias  , nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, podendo o mesmo, 
todavia, ser rescindido ,antes do dito lapso em razão da existência de interesse público ou 
mesmo com a realização de procedimento licitatório com objeto semelhante.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO . 
 

4.1- O abastecimento da frota deverá ser em posto(s) de serviços localizados no 
perímetro urbano da cidade de Iguape/SP. 

4.1.1- O abastecimento deverá ser diário, e efetuado diretamente nos veículos, 
equipamentos e máquinas desta Prefeitura, acompanhados e fiscalizados pelos gestores do 
contrato, devendo a empresa vencedora estar em disponibilidade 
todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.  

4.1.2- O fornecimento dos combustíveis, cujo preços serão registrados pelo presente 
procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho expedida 
pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

4.1.3- O compromisso acordado pelo contrato estará caracterizado 
mediante o recebimento da Nota de Empenho. O FORNECEDOR ficará obrigado a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Em caso de eventual escassez ou falta de combustível, a 
CONTRATADA dará prioridade ao fornecimento à CONTRATANTE, de modo a garantir o 
abastecimento normal de seus veículos. 

CLÁUSULA QUINTA  – DO RECURSO FINANCEIRO 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos no 
orçamento vigente, conforme a seguinte classificação econômica: 

Ficha nº 022-Funcional Programático:04.122.0003.2004 –Categoria Econômica 
nº3.3.90.30.01- Destinação de Recursos nº01.100.00 , Ficha nº 040– Funcional Programático 
nº 15.451.0007.1007 –Categoria Econômica nº3.3.90.30.01 – Destinação de Recursos 
01.100.00 – Ficha nº058 – Funcional Programático  nº 12.361.0098.2028 – Categoria 
Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de Recursos nº 05.200.00, Ficha nº064 – Funcional 
Programático  nº 12.361.0098.2428 – Categoria Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de 
Recursos nº 05.200.00, Ficha nº087 – Funcional Programático  nº 10.301.0021.2434 – 
Categoria Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de Recursos nº 05.300.00, Ficha nº094 – 
Funcional Programático  nº 10.302.0021.2435 – Categoria Econômica  nº 3.3.90.30.01- 
Destinação de Recursos nº 05.300.00, Ficha nº098 – Funcional Programático  nº 
10.304.0021.2436 – Categoria Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de Recursos nº 
05.300.00, Ficha nº0105 – Funcional Programático  nº 08.244.0026.2073 – Categoria 
Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de Recursos nº 02.500.00, Ficha nº106 – Funcional 
Programático  nº 08.244.0026.2073 – Categoria Econômica  nº 3.3.90.30.01- Destinação de 
Recursos nº 05.500.00. 
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CLÁUSULA  SEXTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1A Nota Fiscal/Fatura  emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a ser indicado 
pela Secretaria interessada. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou 
a proposta vencedora da licitação. 
 

6.2 O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 
Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 
junto com o relatório geral dos abastecimentos efetuados no mês anterior, indicando veículos , 
data dos abastecimentos, quantidade em litros e valores fiscais ,  seja entregue no 
Departamento de Finanças, devidamente atestada pela Divisão Solicitante . 
 
6.3 A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do fornecimento do objeto 
do certame por parte do Contratante. 
 
6.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
6.5 Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, 
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 
monetária. 
 6.6 O  pagamento será efetuado na conta/ corrente 9520-6 Agência:1965   banco :Bradesco. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
 

7.1 – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pelo Governo Federal, através das 
Distribuidoras de Derivados de Petróleo, os mesmos serão reajustados tendo como teto a 
variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação 
da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicado sobre o preço proposto. 
 

7.2– Na hipótese dos preços do petróleo vierem a ser reajustados pelo Governo Federal a 
CONTRATANTE passará a pagar os novos valores, para tanto a licitante deverá requerer o 
realinhamento de preços para manter a justa remuneração do fornecimento anexando 
documento pertinente que comprove tal reajuste. De maneira análoga, caso o Governo 
Federal venha a determinar redução, esses serão estendidos à CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1  DOS DIREITOS: 
 
8.2  Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
8.3-DAS OBRIGAÇÕES: 
 
  Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a)Efetuar o pagamento ajustado; 
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b)Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.  
c)Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 
 
d)Notificar por escrito a contratante, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
e)Responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 
irregularidades; 
 
f)  Correrão por sua conta as despesas de qualquer natureza; 
 
 
g) apresentar durante a execução do CONTRATO, se solicitado, documentos que comprovem 
estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
h) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato. 
 
i) comunicar a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência 
anormal, que impeça o fornecimento; 
 
j) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste CONTRATO para terceiros; 
 
l) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
 
m) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO, facultada a 
supressão além desse limite; 
 
n) - A CONTRATADA deverá fornecer até o quinto dia útil de cada mês, relatório geral 
dos abastecimentos efetuados no mês anterior, indicando os veículos, data do 
abastecimento,quantidade em litros e valores,. 
junto com as notas 
fiscais e entregues até o décimo dia útil, nos departamentos solicitantes . 
o) A CONTRATADA deverá permitir o abastecimento dos veículos da prefeitura em 
qualquer bomba de seu estabelecimento, com abastecimentos simultâneos de 
acordo com a quantidade de veículos e maquinas presentes no posto.  
 
p)Caso julgue necessária, a CONTRATANTE poderá realizar analise do produto/objeto 
deste CONTRATO em qualquer bomba ou em todas as bombas simultaneamente do 
estabelecimento, a qualquer momento, devendo ser realizada no prazo estipulado e 
em Laboratório credenciado indicado pela CONTRATANTE. Todos os custos 
decorrente da(s) analise(s) serão custeados pela CONTRATADA, em conformidade 
com o Artigo 75 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA  DA FISCALIZAÇÃO 
 
10-1-Não obstante o fato de que a vencedora ser a única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento dos itens do objeto desta licitação, a Administração, através dos gestores de 
contratos, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização no seu fornecimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

11.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

11.1.1São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou prazos; 

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
realização da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

IV – o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V – a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da 
Administração; 

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 § 1° do art. 
67 desta lei; 

IX – a decretação de falência; 

X – a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
terminado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;  

XIV – 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 obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
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guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI – a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos 
contratuais; 

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

XVIII– descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII  e XVII desta cláusula. 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 
haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além 
das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1 A execução desse contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas 
cláusulas contratuais, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado, na forma do artigo 
54 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas atualizações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA PUBLICAÇÃO 

13.1 A Contratada providenciará a publicação do contrato até o 5° dia útil do mês seguinte, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme determina o Artigo 61, da Lei n° 8.666/93 e suas 
atualizações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

14.1 Regerá a aplicação do disposto neste contrato a Lei Federal 10.520/2.002 e, 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, suas atualizações e legislação aplicável, os casos 
omissos e a solução de litígios que, eventualmente, dele possam resultar. 

14.1.1 O foro do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, ainda 
que privilegiado. 
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14.1.2 E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado 
conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 
 
 
 

Iguape, 06 de Junho de 2018. 
 
   

 
 
 
 

________________________                                ____________________________________                        
 WILSON ALMEIDA LIMA                                        AUTO POSTO PORTO DE  IGUAPE LTDA                                
     Prefeito                                                            Dilermando do Nascimento                      
    CONTRATANTE                                                  CONTRATADA                                                                         
                                                                                    
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
______________                                                                            ______________________ 
Nome                                                                                                     Nome: 
R.G.                                                                                                         R.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avenida Adhermar de Barros- 1070-Porto do Ribeira –Iguape / SP -11920-000 

 
Município de Iguape 

- Estância Balneária – 

 
  

 

 

 

 
TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: AUTO POSTO PORTO DE IGUAPE LTDA 
CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 059/2018 
 
 
OBJETO: . CONTRATAÇÃO  EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO  DE 
COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA  
NO MUNICÍPIO DE IGUAPE /SP 
 
ADVOGADO (S):   _______ 

Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 
se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim , declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, 06, de  Junho de 2018. 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IGUAPE 
NOME : WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    
 CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      
E-MAIL NSTITUCIONAL: GABINETE@IGUAPE.SP.GOV.BR 
ASSINATURA:________________________________________________________-  
 
 
 
CONTRATADA: AUTO POSTO PORTO DE IGUAPE LTDA 
NOME E CARGO: Dilermando do Nascimento representante legal 
E-MAIL INSTITUCIONAL:______________________________________________________ 
EMAIL PESSOAL: ____________________________________________________________ 
ASSINATURA:________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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	e)Responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades;
	f)  Correrão por sua conta as despesas de qualquer natureza;
	g) apresentar durante a execução do CONTRATO, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributári...
	h) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.
	i) comunicar a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento;
	j) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste CONTRATO para terceiros;
	l) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;
	m) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO, facultada a supressão além desse limite;



