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CONTRATO Nº: 106/2022 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICIPIO DE 
IBITIARA – BA E A EMPRESA AUTO POSTO IBITIARA LTDA, CONFORME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022. 
 
 
O MUNICÍPIO DE IBITIARA / BA, através de seu órgão administrativo Prefeitura Municipal, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.781.828/0001-76, estabelecida na 
Rua João Pessoa nº 08, Centro, Cidade de Ibitiara/BA, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. Wilson dos Santos Souza, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 
08.095.158-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 883.540.405-34, residente e domiciliado Rua 
Antônio Rodrigues Barbosa, nº 280, Centro CEP 46700-000 - Ibitiara-BA, a seguir denominado 
CONTRATANTE, e a empresa AUTO POSTO IBITIARA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.762.438/0001-19, com endereço comercial na Rua da Floresta, nº 42 
Sala, Bairro Centro, CEP 46700-000, Ibitiara - Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. Jonilson 
Avelino Pereira, brasileiro, maior, portador da cédula  de identidade nº 0374770808, emitida pela 
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 564.886.025-00, com endereço na Praça Manuel Afonso da 
Silva, s/nº, Casa Distrito de Mocambo, CEP 46700-000, Ibitiara - Bahia,        aqui     denominada 
CONTRATADA, com base no Pregão Presencial de nº 017/2022, e disposições da Lei 10.520/02, 
Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Contrato é a aquisição de forma parcelada, combustível, tipo óleo 
diesel S-10, que será destinado à manutenção da Secretaria de Agricultura deste Município no 
atendimento das ações previstas no Convênio nº 427/2021, CAR/SDR/Prefeitura Municipal de 
Ibitiara - BA, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições 
detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na 
Modalidade Pregão tipo Presencial nº 017/2022 homologado pelo Prefeito Municipal em 13 de maio 
de 2022, que independente de transcrição integram este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.2. As despesas necessárias para execução do presente contrato serão com recursos previstos no 
Convênio nº 427/2021, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e 
este Município e de contrapartida deste Município nas dotações do orçamento vigente do Município, 
conforme segue: 
 
Órgão/Unid.: 02.05.000 – Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente. 
Proj. Ativ.: 2023 – Manutenção da Secretaria de Agricultura. 
Elemento Desp.: 33.90.30.00 – Material de Consumo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DEPAGAMENTO 
 
3.1 O Preço Total para a entrega do (s) objeto (s) será de R$204.399,95 (duzentos e quatro mil 
trezentos e noventa e nove reais noventa e cinco centavos) resultantes das quantidades constantes 
da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº. 017/2022 e da Ata de negociação 
feita pelo pregoeiro e conforme especificação e preços unitários abaixo: 
 
Item Descrição Qtde Unid Pç 

Unit 
Pç Total 

01 ÓLEO DIESEL S-10 - Automotivo, de 
primeira qualidade, de acordo com a 
legislação da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP). 

24.626,50 Litros 8,30 204.399,95 

 
3.2. Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do país, a partir de 1º de julho 
de 1994, com a implantação da atual moeda - o REAL (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento 
de preços estará condicionada à eventualidade de virem a ser editados, e passarem a viger, 
dispositivos legais específicos. 
 
3.3. Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 
3.4. O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 
CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 
após o fornecimento dos produtos. 
 
3.5. O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e devidamente atestada a quantidade de litros de combustível fornecida no período. 
 
3.6. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido 
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual. 
 
3.7. Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 
como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 
justificado o atraso.  
 
3.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 
bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs 
 
 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FM4RRPWA9MY4ZFMQTKGKSW

Segunda-feira
16 de Maio de 2022
3 - Ano X - Nº 2292



 
                   ESTADO DA BAHIA 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

     

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000  
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO 
 
4.1. O Local de entrega / fornecimento do objeto/produto deste certame serão na SEDE da cidade de 
IBITIARA, Estado da Bahia. 
 
4.2. A licitante vencedora deverá fornecer os produtos da melhor forma para atender o sucesso do 
objeto do presente Processo Licitatório. 
 
4.3. O Produto (óleo diesel S-10) serão fornecidos diretamente na bomba de combustíveis 
parceladamente de acordo com as necessidades da Administração, no(s) posto(s) próprio(s) da(s) 
licitante(s) vencedora(s), que deverá oferecer plenas condições de abastecimento. 
 
4.4. O fornecimento dos produtos, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 
execução do contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
4.5. A CONTRATADA deverá fornecer o produto utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste Pregão.  
 
4.6. As máquinas deste Município serão conduzidas ao posto de combustível da CONTRATADA 
para abastecimento mediante os controles administrativos e operacionais decorrentes, e entrega da 
Autorização de Abastecimento com a respectiva quantidade a ser abastecida, emitida em duas vias. 
Com base nas Autorizações de Abastecimento recebidas, a CONTRATADA procederá à cobrança 
mensal pelos abastecimentos realizados.  
 
4.7 Os abastecimentos serão realizados em horário determinado pela Prefeitura do Município de 
Ibitiara e serão exclusivamente para atendimento das ações previstas no Convênio nº 427/2021, 
CAR/SDR/Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA – O fornecimento será efetuado de forma 
parcelada, mediante requisição para fornecimento emitido pelo Setor de Compras do Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
5.1 O prazo do presente contrato terá vigência entre o período da data de assinatura deste 
instrumento até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado desde que observadas às 
disposições contidas no art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE  
 
6.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 
superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-
se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser 
concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização 
desta licitação e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
7.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações:  
 
I – da CONTRATADA:  
 
a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 
Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante.  
 
b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos.  
 
c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda.  
 
d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 
obrigações decorrentes deste contrato.  
 
e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato.  
 
f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Ibitiara os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob 
pena de não serem considerados.  
 
g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato.  
 
h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 
fornecimento ou dos materiais empregados, a critério da Administração.  
 
i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta.  
 
j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, ao Município ou a terceiros.  
 
k) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor.  
 
l) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 
por meio de crachá ou outra forma de identificação.  
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m) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração.  
 
n) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.  
 
o) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento 
dos produtos. q) Fornecer o combustível dentro das especificações legais, normas e regulamentos 
técnicos da Agência Nacional de Petróleo.  
 
p) Não permitir a utilização do trabalho do menor 
 
q) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
r) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à 
matéria.  
 
s) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
t) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
 
u) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou 
interrupção do fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da 
Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à 
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência; 
 
v) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8.666/93. 
 
II – da CONTRATANTE:  
 
a) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 
Segunda.  
b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira.  
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c) Passar com antecedência de até 05 (cinco) dias corridos o cronograma de fornecimento dos 
produtos.  
 
d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 
do Termo de Referência.  
 
e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.  
 
f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 
 
h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 
estabelecidas em contrato. 
 
i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
 
j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.  
 
k) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo.  
 
7.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 
fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 
fornecidos.  
 
§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Agricultura Meio Ambiente do Município de Ibitiara, por meio do Secretário Municipal de 
Agricultura Meio Ambiente Sr. Ivanilton Santos Macedo, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.487.815-
82  
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§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 
irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato 
 
CLÁUSULA NONA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 
9.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, 
§ 1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato.  
 
9.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 
pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam 
sendo fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
10.1. O regime de execução do presente contrato será de acordo com o consumo. 
 
10.2. O recebimento do objeto deste Contrato, se concretizará depois de adotados pela Contratante, 
todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PROMEIRA - DASPENALIDADES 
 
11.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
Contratado às sanções prevista na Lei Estadual 4.660/86, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 
112. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com o Contratante e multa, de acordo com a gravidade da 
infração. 
 
11.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 
 
atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento) do valor total docontrato; 
 
a partir de 03 (três) dias até o limite de 05 (cinco) dias, multa de 4% (quatro por cento) do valor total 
do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 06 (sexto) dia deatraso. 
 
11.4. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes. 
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11.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  
 
12.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 
8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda:  
 
I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 
condições para a continuidade do mesmo.  
 
II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 
execução.  
 
§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993.  
 
§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇAJUDICIAL 
 
13.1. As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante 
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA  – DO RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
14.1. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAVINCULAÇÃO 
 
15.1. O presente contrato se vincula aos termos do processo administrativo de licitação – Pregão 
Presencial n°. 017/2022. 
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Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -FORO 
 
16.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Seabra - Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
Contrato, das testemunhas. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 
Ibitiara/BA, 13 de maio de 2022. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE IBITIARA 
Wilson dos Santos Souza 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

IVANILTON SANTOS MACEDO 
Secretário Municipal de Agricultura Meio Ambiente 

 
 
 

AUTO POSTO IBITIARA LTDA  
Jonilson Avelino Pereira 

 Representante / Empresária 
Contratada  

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1ª- ______ 
Nome: 
CPF/MF: 
 
 
 

2ª- ______ 
Nome: 
CPF/MF: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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