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CONTRATO Nº 001/2021, FIRMADO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE FIGUEIREDO POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV E A 

EMPRESA DEUSIMAR M DA SILVA & CIA 

LTDA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2021, nesta cidade de Presidente Figueiredo 

- AM, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Urubuí, n° 113, Centro, sob o CNPJ 

04.628.681/0001-98, Presidente Figueiredo/AM, reuniram-se pelo presente CONTRATO 

administrativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/ doravante 

denominada CONTRATANTE neste ato representada por sua Prefeita Municipal, a Sra. 

PATRICIA LOPES MIRANDA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 3656528-8 

SSP/AM e do CPF nº 007.900.373-78, residente e domiciliada na Avenida Sucupira, 289, 

Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM e a empresa DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 10.543.720/001-57, 

situada na Rua Uatumã, n° 05, Centro, Presidente Figueiredo/AM, adiante designada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o 

Senhor DEUSIMAR MAIA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula 

de identidade nº 0620940-8 SSP/AM e do CPF nº 240.498.752-68 residente e 

domiciliado(a) na Rua Piquiá, 27, Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, e o Senhor  

DOUGLAS FURTADO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 

identidade nº 2211874-8 SSP/AM e do CPF nº 001.303.862-19-68 residente e 

domiciliado na Rua Piquiá, 27, Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, consequência 

do resultado da Dispensa de Licitação, tendo em vista o que consta no Processo 

Administrativo nº 0.035/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO que 

originou a referida Dispensa nº 001/2021, doravante referido por PROCESSO, na 

presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO, 

conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 

8.666/93 e 8.883/94 e alterações posteriores, com base ainda no Decreto de Situação 

de Emergência na Saúde Pública do Município de Presidente Figueiredo, n° 2987/21 e 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
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1.1 Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a executar (fornecer) 

para a CONTRATANTE, DERIVADOS DE PETRÓLEO, TIPO GASOLINA COMUM E 

ÓLEO DIESEL S-10, conforme descritos, obedecendo fiel e integralmente a todas as 

exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Projeto 

Básico.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 

2.1 O valor total deste CONTRATO é de R$ 1.271.855,64 (um milhão, duzentos e 

setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e quatro 

centavos). 

2.2 Para fins de execução contratual, os preços unitários do item sofrerão variação, 

conforme verificação do preço praticado pelo mercado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 A despesa orçamentária da execução deste CONTRATO correrá à conta do 

orçamento 2021: SEMGOV - Projeto Atividade: 04.122.0011.2002 – Manutenção e 

Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, Natureza de Despesa: 339030 – 

Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMAD - Projeto Atividade: 

04.122.0011.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Natureza 

de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. 

SEMSEDEC/SEMOPI - Projeto Atividade: 04.121.0011.2009 – Manutenção da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração, Natureza de Despesa: 339030 – 

Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMASC - Projeto Atividade: 

08.244.0034.2011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Cidadania, Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos 

Próprios. SEMMAS - Projeto Atividade: 15.541.0111.2012 – Manutenção da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Natureza de Despesa: 339030 – 

Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMED - Projeto Atividade: 

12.122.0011.2017 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Natureza de 

Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMADA - 

Projeto Atividade: 20.122.0011.2031 – Manut.da Sec.Municipal de Abastecimento e 

Desenv. Agric.Aquil e Pesqueiro, Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, 

Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMADA - Projeto Atividade: 20.608.0121.2032 – 

Implementação de Ações de Apoio e Assistência a Produção, Benef. e Esc. da Prod., 

Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. 

SEMISP - Projeto Atividade: 15.452.0011.2034 – Manutenção da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, Natureza de Despesa: 339030 – Material de 

Consumo, Fonte: 105 – Recursos Minerais / CFEM. SEMISP - Projeto Atividade: 

15.452.0011.2034 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 94 – Royalties 
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– Recursos Hídricos. SEMISP - Projeto Atividade: 15.452.0011.2034 – Manutenção da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Natureza de Despesa: 

339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios.  SEMS Projeto 

Atividade: 10.305.0052.2049 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde, 

Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. 

SEMS Projeto Atividade: 10.302.0052.2047 – Manutenção do Programa de Média, Alta 

Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar, Natureza de Despesa: 339030 – Material de 

Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. SEMS Projeto Atividade: 10.301.0052.2043 

– Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde, Natureza de Despesa: 339030 

– Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Próprios. 

3.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios 

para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante 

apostilamento, no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada 

do CONTRATO.  

3.3 Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por 

conta dos órgãos e entidades, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos 

CONTRATOs e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no Projeto 

Básico.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a entrega 

do produto, devendo ser protocolizada, por parte da CONTRATADA, toda documentação 

fiscal e contábil, contados a partir da devida aprovação/certificação do setor responsável 

pelo recebimento do produto. 

4.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos 

do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3 As Notas Fiscais/ Faturas a serem emitidas pelos fornecedores, além de discriminar 

o objeto, devem, também, conter obrigatoriamente a assinatura e o carimbo do 

representante da Unidade pertinente, como comprovante de recebimento do objeto do 

faturamento. 

4.4 A empresa CONTRATADA indicará na Nota Fiscal/ Fatura o nome do Banco e os 

números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento; 

4.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência 

de liquidação e obrigação. 

4.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e 

exclusiva do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, 

devida pela SEMGOV entre a data referida no item 4.1 e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=(TX) 

I=  (6/100)  

        365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

4.7 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/ 

Fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA  fornecimento de combustíveis, em 

conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e 

legislação ambiental (protocolo expedido pelo CONAMA ou IPAAM) pertinente ao 

fornecimento e transporte de combustíveis. 

5.2 A CONTRATADA deverá realizar a manutenção dos equipamentos no seu todo, 

inclusive limpeza periódica dos tanques, troca de filtros e acessórios. O conserto e 

manutenção dos equipamentos necessários à realização do abastecimento de 

combustível deverá ser feita em até 24h (vinte e quatro horas) para reparos normais em 

até 02(duas) horas pra reparos de emergência, após solicitação da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOVERNO que se fará por qualquer meio de comunicação. 

5.3 O combustível a ser fornecido deverá estar compatível com as especificações e 

demais normativas da Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). 

5.4 A qualidade dos combustíveis será de responsabilidade da CONTRATADA, podendo 

a CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar laudos e perícias a órgãos privados, para 

comprovação, estando sujeita a CONTRATADA às penalidades previstas neste 

CONTRATO e na legislação em vigor. 

5.5. O fornecimento e o faturamento do objeto serão efetuados de modo parcelado de 

acordo com a necessidade ou demanda por parte do CONTRATANTE. 

5.6 Os combustíveis serão fornecidos, de forma parcelada no prazo de 24  (vinte e 

quatro) horas, contados da emissão de ordem de fornecimento pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOVERNO. 

5.7 Os combustíveis fornecidos seguirão as exigências legais, normas do fabricante, 

padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional do 

Petróleo – ANP e demais legislações correlatas. 

5.8 Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada pelo funcionário do setor 

pertinente, e constará das seguintes fases:  
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5.9.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

produtos recebidos com as especificações requisitadas;  

5.9.2 Definitivamente, pelo servidor designado pelo órgão aderente, após a 

verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos, e consequente 

aceitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas  a contar do recebimento 

provisório;  

5.9.3 Aplicam-se aos recebimentos provisório e definitivo, as demais condições 

estabelecidas nos artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93; 

5.9 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta CONTRATADA ou 

apresentarem características que prejudiquem sua funcionalidade, devendo ser 

substituídos no prazo de 02 (duas) horas, a contar da notificação da CONTRATADA, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;  

5.10 O recebimento provisório ou definitivo do bem não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.  

5.11 Caberá ao servidor designado atestar o recebimento dos combustíveis, não se 

eximindo a CONTRATADA de ser chamada para substituir, à sua custa, no todo ou em 

parte, o objeto do CONTRATO em que se verifique irregularidade. 

5.12 A CONTRATADA deverá recolher ou retirar, em prazo que a Administração assinar, 

observado o princípio da razoabilidade, os produtos rejeitados por estarem em 

desacordo com as especificações. 

5.13 No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou 

normativas cometidas pela CONTRATADA, compete à CONTRATANTE denunciar às 

autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo medidas necessárias 

ao saneamento. 

5.14 A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais ou à disposição da 

Administração Pública Municipal até o ponto de abastecimento formal identificado pela 

CONTRATADA no horário regular das 08:00h às 18:00 h.  

5.15 A CONTRATADA fornecerá os combustíveis mediante a apresentação da 

“Requisição de Saída de Veículo para Abastecimento”, conforme modelo previamente 

apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e 

assinada por funcionário autorizado para gerenciar a liberação de requisições para 

abastecimento. 

5.16 A “Requisição de Saída de Veículo para Abastecimento” deverá ser devidamente 

preenchida com as informações relativas ao abastecimento e assinada por funcionário 

responsável para  executar o fornecimento. 

5.17 O combustível será recusado no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto 

ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer 

elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em 

percentuais além dos autorizados em sua composição. 

5.18 O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 02 (duas) 

horas, contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa 
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pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, 

inclusive os de reparação. 

5.19 Para o abastecimento dos veículos oficiais, deverá ser especificado o quantitativo 

em litros do combustível fornecido no preenchimento da requisição, bem como deverá 

ser fornecido o devido comprovante. 

5.20 Não serão aceitas cobranças sem a devida apresentação da requisição 

devidamente preenchido e assinado por ambas as partes. 

5.21 Em caso de panes, falta do combustível, casos fortuitos ou de força maior, a 

CONTRATADA deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas 

condições acordadas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após o recebimento da 

formalização de descontinuidade dos serviços emitida pela CONTRATANTE. 

5.22 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais e outros que a legislação exigir, resultantes da execução do 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

6.1 O prazo de vigência do CONTRATO decorrente da Dispensa será de 60 (sessenta) 

dias contados da data de sua assinatura, em decorrência dos créditos orçamentários, 

nos termos do art.57, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.2 No exercício seguinte, as despesas correrão a conta dos recursos próprios para 

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante 

apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada 

do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 

da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

a) Assinar o instrumento contratual. 

b) Executar fielmente o CONTRATO, de conformidade com suas cláusulas, 

responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido 

de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando 

os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia. 

c) A empresa deverá apresentar a autorização de funcionamento e licença ambiental 

emitida pela  órgãos ambientais competentes do município antes de iniciar o 

fornecimento dos combustíveis. 

d) Ter o Registro na Agência Nacional de Petróleo – ANP durante a execução do 

contrato, em validade. 

e) Manter atualizado durante a execução deste contrato o Atestado de Vistoria emitido 

pelo corpo de bombeiros (AVCB) em validade.  

f) Manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

g) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da 

dispensa. 

h) Realizar o fornecimento do produto objeto desta dispensa através de seus próprios 

recursos humanos e materiais. 

i) Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do 

CONTRATO. 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

k) Manter funcionário apto para contato com a CONTRATANTE para tratar de assuntos 

relacionados ao objeto do CONTRATO. 

l) Prestar a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 

execução dos produtos adquiridos no prazo de até 02 (duas) horas a contar da 

notificação. 

m)  A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de combustíveis, em 

conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e 

legislação ambiental (protocolo expedido pelo CONAMA e IPAAM) pertinente ao 

fornecimento e transporte de combustíveis conforme especificações descritas no  item 4 

deste Projeto Básico. 

n) Realizar a entrega dos combustíveis em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da ordem 

de fornecimento. 

o)  Na eventualidade de danos e/ou avarias nos equipamentos, por força maior ou caso 

fortuito, a CONTRATANTE não responderá por ônus e/ou indenizações, sendo que 

compete a CONTRATADA efetuar os reparos e trocas necessárias para funcionamento 

perfeito dos referidos equipamentos. 

p) A CONTRATADA deverá realizar a manutenção dos equipamentos no seu todo, 

inclusive limpeza periódica dos tanques, troca de filtros e acessórios. O conserto e 

manutenção dos equipamentos necessários à realização do abastecimento de 

combustível deverá ser feita em até 24h (vinte e quatro horas) para reparos normais em 

até 02(duas) horas pra reparos de emergência, devendo ser comunicado no período 

anterior de 02 (dias) a  CONTRATANTE, toda e qualquer previsão de manutenção que 

possa impactar no regular abastecimento. 

q) A CONTRATADA deverá garantir que o combustível a ser entregue seja compatível 

com as especificações e demais normativas da Agência Nacional de Petróleo Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). 

r) A qualidade dos combustíveis será de responsabilidade da CONTRATADA, podendo 

a CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar laudos e perícias a órgãos privados, para 

comprovação, estando sujeita a CONTRATADA às penalidades previstas neste 

CONTRATO e na legislação em vigor. 

s) Disponibilizar funcionário responsável pelo abastecimento dos veículos oficiais e à 
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disposição da Administração Pública Municipal no ponto de abastecimento formal 

identificado pela CONTRATADA no horário regular das 08:00h às 18:00 h. 

t) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas. 

u) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

Lresultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

v) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e 

intermediação junto a CONTRATANTE. 

w) Apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente ao fornecimento prestado. 

x) Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Projeto 

Básico, respeitando os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se 

pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas 

especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas. 

y) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATANTE. 

z) Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar o perfeito 

fornecimento dos combustível deverá a CONTRATADA comunicar a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua 

interferência à correção da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto 

proposto noProjeto Básico. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dispensado. 

b) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

instrumento contratual. 

c) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico. 

d) Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da CONTRATANTE, dando-

lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados 

da CONTRATADA, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas. 

e) Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a 

serem fornecidos. 

f) Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento do produto. 

g) Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 

indicadas; 

h) Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as 

razões de sua não adequação aos termos contratuais. 

i) Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do CONTRATO; 
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j) Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos 

pagamentos nos prazos estabelecidos. 

k) Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

l) À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

  

9.1 A fiscalização e gestão do CONTRATO serão realizadas de forma distinta por dois 

servidores, da municipalidade a serem designados formalmente pelo órgão, de acordo 

com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

9.2 A gestão será realizada pelo Senhor Secretário Municipal de Governo. 

9.3 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável por toda 

execução contratual, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer 

forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização, diretamente ou por prepostos designados. 

9.4 Cabe ao fiscal do CONTRATO:  

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do 

fornecimento.  

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de 

suas cláusulas, assim como das condições constantes no Projeto Básico e seus 

anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da CONTRATANTE 

quanto da CONTRATADA.  

c) Conhecer e reunir-se com o representante da CONTRATADA (artigo 68 da Lei 

8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do 

objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do 

CONTRATO. 

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no CONTRATO 

e dentro dos prazos estabelecidos. 

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas, anexos, planilhas, cronogramas etc.  

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 

modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 

qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado. 

g) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando entrega diversa daquela 

que se encontra especificado no Projeto Básico e respectivo CONTRATO, assim 

como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em 

proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração.  

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa CONTRATADA.  

i) Comunicar formalmente ao Gestor do CONTRATO as irregularidades cometidas 

passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a CONTRATADA. 
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9.5 Cabe ao gestor do CONTRATO:  

a) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

CONTRATADA.  

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente. 

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade 

cabível, garantindo a defesa prévia à CONTRATADA.  

d) Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido.  

e) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais. 

f) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO.  

g) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 

contratuais apontadas pelos fiscais. 

h) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a 

observância das exigências contratuais e legais.  

i) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 

CONTRATO não seja ultrapassado.  

j) Orientar o fiscal do CONTRATO para a adequada observância das cláusulas 

contratuais.  

 

CLÁUSULA DECIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 Este CONTRATO pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas.  

10.2 Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 

8.666/1993. 

10.3 Os percentuais de descontos final ofertados na dispensa é fixo e irreajustáveis 

durante toda a vigência do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 A rescisão deste CONTRATO se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 

8.666/93.   

11.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do CONTRATO 

até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.   

11.3 No procedimento que visa à rescisão do CONTRATO, será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 

CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, 
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sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

 

12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratarcom o Município  pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampladefesa, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do CONTRATO e da aplicação de multa de até 30% 

(trintapor cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA  que: 

12.1.1. Apresentar documentação falsa. 

12.1.2. Fraudar a execução do CONTRATO. 

12.1.3 Comportar-se de modo inidôneo. 

12.1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

12.1.5. Fizer declaração falsa. 

12.2 Para os fins do item 12.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos 

nos artigos92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

12.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no 

art. 7ºda Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na 

execução do CONTRATO,inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, 

garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou 

juntamente com as multas definidas. nos itens “12.5”, “12.7”,“12.9”, e nas tabelas 1 e 2 

abaixo, com as seguintes sanções: 

12.3.1. Advertência. 

12.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratarcom a Administração Municipal, por prazo não superiora dois anos. 

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Públicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

sejapromovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade,que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelosprejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base noinciso anterior;ou 

12.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento 

no Cadastro de Fornecedores do Município, ounos sistemas de cadastramento de 

fornecedores, se existir, a que se refere o inciso XIV do art.4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

12.4 Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses, quando a 

CONTRATADA: 

12.4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do CONTRATO após 

10 (dez) diascontados da data estipulada para início da execução contratual. 

12.4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, o fornecimento definido no 

CONTRATO por 7 (sete) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 
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12.5. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório,   

a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do 

valor doCONTRATO. 

12.6. Configurar-se-á a falha na execução do CONTRATO (inexecução parcial), entre 

outrashipóteses, quando a CONTRATADA: 

12.6.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do CONTRATO após 

7 (sete) diascontados da data estipulada para início da execução contratual; 

12.6.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, o fornecimento definido no 

CONTRATO por 5(cinco) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; 

12.6.3. Se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 

12.11,respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 do item 12.11. 

12.7. No caso de falha na execução do CONTRATO, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, aCONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor doCONTRATO. 

12.8. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando 

aCONTRATADA: 

12.8.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do CONTRATO após 

3 (três) dias contados da data estipulada para início da execução contratual. 

12.8.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, o fornecimento definido no 

CONTRATO por 3(três) dias seguidos ou por 07 (sete) dias intercalados. 

12.9. No caso do cometimento das infrações elencadas nos itens “12.8.1” e “12.8.2” 

acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% (cinco por cento) do 

valor anual doCONTRATO. 

12.10. O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso 

de falha na execução do CONTRATO ou de inexecução total do objeto, sem prejuízo da 

aplicação das sançõesnele previstas e em legislação específica. 

12.11. O CONTRATO, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas 

no CONTRATO,poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, 

nos casos enumeradosno art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

12.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

12.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 

Presidente Figueiredo/AM. 
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13.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi 

lavrado o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o 

qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTEs, na 

presença de 02 (duas) testemunhas.  

 

Presidente Figueiredo/AM, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

PATRICIA LOPES MIRANDA  

Prefeita Municipal / CONTRATANTE 

DEUSIMAR MAIA DA SILVA 

Deusimar M. da Silva & Cia Ltda/ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

DOUGLAS FURTADO DA SILVA 

Deusimar M. da Silva & Cia Ltda/ 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.  _____________________  

 

2.  _____________________  
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ANEXO 1 – DESCRITIVO DO OBJETO 

         

RESUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL / EMERGENCIAL 2021 

 SECRETARIAS GASOLINA DIESEL GASOLINA R$ DIESEL R$ 
 TOTAL / 

SECRETARIA 
 

FONTES 

 SEMED 7.000 10.000 R$ 32.830,00 R$ 40.200,00 R$ 73.030,00 10 

 SEMISP - F/10 10.750 33.645 R$ 50.417,50 R$ 135.252,90 R$ 185.670,40 10 

 SEMISP - F/94 10.750 33.745 R$ 50.417,50 R$ 135.654,90 R$ 186.072,40 94 

 SEMISP - F/105 10.750 33.745 R$ 50.417,50 R$ 135.654,90 R$ 186.072,40 105 

 SEMADA 1.800 52.400 R$ 8.442,00 R$ 210.648,00 R$ 219.090,00 10 

SE
M

S 

ENDEMIAS 7.770 16.800 R$ 36.440,00 R$ 67.536,00 R$ 103.976,00 10 

SEMS EACS 3.830 16.800 R$ 17.964,00 R$ 67.536,00 R$ 85.500,00 10 

UMHENF 6.000 16.000 R$ 28.140,00 R$ 64.320,00 R$ 92.460,00 10 

VIGILANCIA 1.800 4.800 R$ 8.442,00 R$ 19.296,00 R$ 27.738,00 10 

 SEMMAS 2.080 1.920 R$ 9.755,20 R$ 7.718,40 R$ 17.473,60 10 

 SEMASC 3.620 4.420 R$ 16.977,80 R$ 17.768,40 R$ 34.746,20 10 

 SEMGOV 600 3.282 R$ 2.814,00 R$ 13.193,64 R$ 16.007,64 10 

 SEMAD 600 1.400 R$ 2.814,00 R$ 5.628,00 R$ 8.442,00 10 

 SEMSEDEC 3.300 5.000 R$ 15.477,00 R$ 20.100,00 R$ 35.577,00 10 

 TOTAL 70.650 233.957 R$ 331.348,50 R$ 940.507,14 R$ 1.271.855,64  

 GASOLINA 4,69       

 
DIESEL S-
10 

4,02 R$ 1.271.855,64     
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ORDEM DE FORNECIMENTO/ SERVIÇO 

 

A Prefeita Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, 

conforme o Art. 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

FIGUEIREDO. 

CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho da Excelentíssima Sra. Prefeita, que 

Dispensou a Licitação, com base no Art 24, IV da lei 8.666/93 e no Decreto de Situação 

de Emergência na Saúde Pública do Município de Presidente Figueiredo, n° 2987/21, 

visando portanto o  FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. 

 

RESOLVE 

 

I – Autorizar a empresa DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ sob o nº 

10.543.720/0001-57, a prestar o fornecimento descrito no CONTRATO Nº 001/2021 e 

em sua proposta, dos quais foi vencedora na Dispensa de Licitação, obedecendo fiel e 

integralmente a todas as exigências constantes nas cláusulas do CONTRATO em 

questão, no Projeto Básico e na proposta de preços apresentada. 

II – A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, 

obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de fornecimento 

até a completa execução. 

III – O valor total é de R$ 1.271.855,64 (um milhão, duzentos e setenta e um 

mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e quatro centavos), em 

conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante 

atesto de fiscalização. 

IV – O prazo iniciar-se-á no recebimento desta Ordem de fornecimento e encerrar-

se-á em 90 (noventa) dias; 

V – Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeita Municipal. 

 

Presidente Figueiredo/AM, 04 de Janeiro  de 2021. 

 

 

 

PATRICIA LOPES MIRANDA 

                              Prefeita Municipal / CONTRATANTE 

 

Recebi em: _____ / _____ / __________  

DEUSIMAR MAIA DA SILVA 

Deusimar M. da Silva & Cia Ltda/ CONTRATADA 

 

 

DOUGLAS FURTADO DA SILVA 

Deusimar M. da Silva & Cia Ltda/ CONTRATADA 


