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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  Nº 032/11

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  COMBUSTÍVEIS  E 
DERIVADOS QUE FAZ O MUNICÍPIO DE ITAQUI E A 
EMPRESA POSTO FONTE RICA LTDA.

MUNICÍPIO DE ITAQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO,   inscrito  no  C.N.P.J.  sob  nº  88.120.662/0001-46,  neste  ato  representado pelo  Sr.  Prefeito 
Municipal,  Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no  
C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e domiciliado 
nesta cidade , e a empresa POSTO FONTE RICA LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº 93.754.760/0001-75, 
com sede na cidade de Itaqui/RS, ao acesso BR 472, Km 81, neste ato representada por seu sócio Frantono  
Braga  Monteiro  inscrito  no  C.P.F.  sob  nº  431.467.540-87,  doravante  denominada  simplesmente 
CONTRATADA, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, tendo em vista os  processos administrativos 
nº  88.373/11  e  88.939/11   Edital  de  Pregão  nº  011/11,  pactuam o  presente  Contrato  de  Aquisição  de 
Combustíveis  e  Derivados  para  distribuição  entre  as  Secretarias  Municipais,  que  se  regerá  por  toda  a 
legislação aplicável  a espécie e especialmente pela Lei  nº 8.666/93,  cujas disposições aplicam-se a este 
contrato irrestrita e incondicionalmente a que os CONTRATANTES declaram conhecer, subordinando-se 
este contrato, ainda, as normas desta Lei e as cláusulas contratuais seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente licitação é a aquisição de combustíveis e derivados para as 
Secretarias Municipais conforme descrição abaixo:

Item Descrição Quantidade Valor unit. Valor total
1 LITROS DE GASOLINA 

COMUM 42.000 R$ 2,80
R$ 

117.600,00

2 LITROS DE ÓLEO DIESEL 36.000 R$ 2,09 R$ 75.240,00

Sendo assim divididos:

Secretaria das Relações Comunitárias, Defessa Social e Cidadania
 
Quantidade Unidade Item

2.000 Litro GASOLINA COMUM
Secretaria de Saúde

Quantidade Unidade Item
40.000 Litros GASOLINA COMUM
36.000 Litros Óleo Diesel

CLAUSULA  SEGUNDA  -  Pelos  combustíveis   constantes  neste  contrato  o  MUNICÍPIO  pagará  a 
CONTRATADA a importância de R$ 192.840,00 (cento e noventa e dois mil oitocentos e quarenta reais).
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CLÁUSULA TERCEIRA - Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do secretário Municipal,  
durante  o  horário  de  expediente,  sem custo  adicional,  com observância  aos  artigos  73  e  74  da  Lei  nº  
8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - Os produtos deverão ser originais, não sendo aceito produtos reciclados, sendo que 
os mesmos deverão possuir selo de qualidade Inmetro.  

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento da importância mencionada na Cláusula Segunda, será efetuado na 
tesouraria da PMI, semanalmente conforme emissão de laudo pela Secretaria competente.

CLÁUSULA SEXTA - O não cumprimento das obrigações aqui assumidas sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento de multas permitidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - As multas serão aplicadas a critério do MUNICÍPIO, atendendo a gravidade da 
infração, até o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato em cada caso, deduzindo-se o 
valor correspondente do pleno ressarcimento dos danos respectivos, juros e correção monetária sobre esse 
ressarcimento.

CLÁUSULA OITAVA - Constituem motivos para alteração do contrato, os previstos no artigo 65 da lei de  
licitações devidamente justificados e comprovados; 

CLÁUSULA NONA - Constituem motivo para rescisão deste contrato os previstos no artigo 78, combinados 
com os artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ressalvado o disposto no artigo 77 quanto à  
inexecução total ou parcial do contrato via administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA -  O  MUNICÍPIO  poderá  cobrar  judicialmente  os  valores  correspondentes  às 
importâncias decorrentes da imposição de penalidades, decorrentes do inadimplemento do presente contrato,  
caso o MUNICÍPIO tenha de  recorrer  aos  meios  judiciais  para  haver  o que  lhe foi   devido,  além das  
cominações  previstas  neste  instrumento,  ficará  a  CONTRATADA  sujeita  ao  pagamento  da  pena 
convencional de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento)  ao mês, despesas de processo,  
correção monetária e honorários, estes acordados desde logo em 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução do 
contrato,  em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e  
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 15 – Secretaria Municipal das Relações Comunitárias, Defesa Social e Cidadania

Órgão 15 – Secretaria Municipal das Relações Comunitárias, Defesa Social e Cidadania
Unidade 01 - Departamento Administrativo
Projeto /AtividadeApoio a Situações de Emergênica
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Recurso 1 - Livre
Reduzido 1665-9

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde
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Unidade 01 – Fundo Municpal de Saúde - Próprio
Projeto /Atividade 2059: Manutenção do Departamento de Saúde - ASPS
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido 1226

Projeto/Atividade: 2064 – Aquisição e Manutenção das Ambulâncias -ASPS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido: 1250

Projeto/Atividade: 2070 – Vigilância Sanitária - Vinculado
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzids: 1268

Projeto/Atividade: 2079 – Programa DST AIDS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido: 1262

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro de Itaqui/RS para dirimir questões oriundas deste  
contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e valor  para um só  
efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

                                               Itaqui/RS, 04  de abril  de  2.011.                                                  

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

                                                           
POSTO FONTE RICA LTDA

Frantono Braga Monteiro

TESTEMUNHAS :  _____________________    ________________________


