
Contrato Convite nº 02/2015 

 
CONTRATO ENTRE SI QUE FAZEM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO 
DE MATÃO LTDA. 

 
 
 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2015, nesta cidade de Matão, Estado de São 
Paulo, no Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matão, compareceram as partes 
entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO , com sede 
nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº 859, inscrita no CNPJ. sob nº 
64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu Presidente SR. SANDRO 
APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro, casado, portador  do   RG nº  14.454.872/ SSP/SP 
e CPF nº 032.029.808-66, daqui por diante denominada   simplesmente "CONTRATANTE"  e, de 
outro lado a empresa AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO DE MATÃO LTDA , com sede  na  cidade  
de Matão, à Av. 15 de Novembro, nº 1843, Bairro Alto,  inscrita no CNPJ. sob nº  02.585.098/0001-
11,  neste  ato  representada legalmente pelo seu  proprietário  SR. DANIEL FACHIN, brasileiro,  
casado,  portador do RG. nº 19.813.916 SSP/SP e do  CPF nº 058.965.238-90,  no  final  
identificado  e assinado   daqui   por    diante    denominada    simplesmente "CONTRATADA" ,  na  
presença  de  duas  testemunhas no  final qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o 
seguinte: 

 
Cláusula 1ª) - DO OBJETO: 

 
ITEM I - Fornecimento de uma quantidade máxima de 1.000 (um mil) litros de álcool 

(combustível) para serem consumidos em um período de 12 (doze) meses, para o abastecimento 
dos Veículos Oficiais deste Poder Legislativo. 

 
ITEM II - Fornecimento de uma quantidade máxima de 2.000 (dois mil) litros de gasolina 

para serem consumidos em um período de 12 (doze) meses, para o abastecimento dos Veículos 
Oficiais deste Poder Legislativo. 

 
 

Cláusula 2ª) - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:   
 

A entrega do bem licitado obedecerá às seguintes normas:  
 

  O abastecimento de cada veículo será efetuado mediante autorização prévia expedida pela 
Presidência da Câmara Municipal ou outro Departamento a ser especificado pela presidência deste 
Legislativo; 

 
  NA OCASIÃO DE CADA ABASTECIMENTO, A EMPRESA FORNECE DORA EXPEDIRÁ 
UMA REQUISIÇÃO, OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO DE CONT ROLE, ESPECIFICANDO 
A DATA DO ABASTECIMENTO, O TIPO DE COMBUSTÍVEL, A I DENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO-
PLACA, A QUANTIA DE LITROS, A QUILOMENTRAGEM DO VEÍ CULO E A ASSINATURA DO 
MOTORISTA; 

 
  A Contratada fornecerá todos os materiais e mão-de-obra necessários à realização dos 
serviços constantes da cláusula anterior, tais como: custos dos materiais, transportes, operações 
executivas, escritório e expediente, perdas e sobras, remuneração de pessoal utilizado para a 
execução dos serviços, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e 
comercial, pagamento de tributos municipais, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas 
mais que necessárias forem, ao perfeito desempenho das obrigações assumidas; 
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  Somente estarão autorizados para abastecimento os veículos oficiais desta Casa de Leis, 
informados por ofícios da Presidência da Câmara, anexados ao presente contrato, bem como as 
possíveis inclusões oriundas de aquisições na vigência deste. 
 
Cláusula 3ª) - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:    
 

Os serviços, objeto deste Convite, deverão ser executados pelo período de 16/07/2015 a 
15/07/2016, perfazendo de 12 (doze) meses. A Câmara Municipal de Matão efetuará o pagamento 
somente do combustível efetivamente consumido pela mesma.  

 
Na eventualidade do consumo total do objeto antes do prazo contratual previsto, findar-se-

á, automaticamente, o referido contrato e todas as obrigações decorrentes do mesmo. 
 
Cláusula 4ª) - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:   

 
Para fins contratuais é dado ao presente contrato o valor global estimado de R$ 8.150,00 

(oito mil cento e cinquenta reais), sendo:  
 
ITEM I – O valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), por litro de álcool 

combustível, perfazendo o valor global estimado de R$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa 
reais)  

 
ITEM II – O valor de R$ 3,08 (três reais e oito centavos), por litro de gasolina, perfazendo o 

valor global estimado de R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).  
 

Será efetuado uma única fatura mensal, onde será devidamente atestado a perfeita 
execução dos serviços referentes ao período, pela pessoa responsável da contratante, ocorrendo o 
respectivo pagamento até o décimo dia do mês imediatamente subsequente ao faturamento (alínea 
a XIV, artigo 40 da Lei 8.666/93).  

  
No encaminhamento da Nota Fiscal (faturamento) deverão ser anexadas as requisições e 

cupons fiscais com as respectivas assinaturas dos motoristas que abasteceram os veículos. 
 
Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que dentro e dos prazos 

citados no presente edital, não haverá compensações financeiras, ou seja, o valor do faturamento 
permanecerá fixo até o seu pagamento. 

 
Ultrapassando o prazo limite do pagamento a Câmara estará sujeita o pagamento do 

percentual equivalente à variação do INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido 
entre a data do vencimento e o efetivo pagamento. 

 
As eventuais compensações financeiras serão processadas por ocasião do atraso de 

pagamento da fatura.   
 

Cláusula 5ª) – DA REVISÃO E DO REAJUSTE:  
 
Os preços dos combustíveis são monitorados pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Bicombustível. Os mesmos somente serão revisados (recomposição econômico-
financeira) antes do período de 12 (doze) meses do início da vigência do contrato, caso verifique a 
ocorrência de eventos extraordinários (p. ex.: a criação ou a reinstituição de novo tributo) que 
desequilibram a relação inicialmente estabelecida, suficientes para justificar a revisão do preço, o 
que deverá ser comprovado pela futura “Contratada”, através de cópia autenticada das Notas 
Fiscais que comprovem a aquisição do combustível por valores maiores que os praticados na data 



Contrato Convite nº 02/2015 

da proposta. Assim, a simples elevação do preço do produto, em face de regular oscilação do 
mercado não configura a aplicação da presente cláusula. 

 
Alternativamente, caso haja prorrogação do mesmo, após 12 (doze) meses do início da 

vigência do contrato, o reajuste poderá ser realizado através do índice INPC/IBGE ou valor médio 
de mercado, sempre de comum acordo entre as partes e buscando o menor valor. 

 
 

Cláusula 6ª) – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços objeto deste contrato.  

Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato.  

Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação exigidas na licitação  

 
CLÁUSULA 7ª) - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;  
 
Acompanhar a execução deste Contrato.  

 
 
Cláusula 8ª) - DAS SANÇÕES: 
 

Pela inadimplência de qualquer das condições previstas no presente Convite, bem como no 
Contrato dele decorrente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor referente ao valor 
total empenhado, sem prejuízo das demais sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo conforme o caso, ser inscrita para constituir 
dívida ativa do Município, na forma da lei. 

 
Cláusula 9ª) - RECURSOS FINANCEIROS:   
 

As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, classificadas e codificadas   sob nº 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do 
contrato. 

 
Cláusula 10ª) - DA RESCISÃO:   
 

O futuro contrato poderá ser rescindido, a qualquer momento, por motivos de oportunidade 
e conveniência administrativa justificadas, sem que caiba ao respectivo CONTRATADO direito à 
reclamação ou indenização, aplicando-se, no que couber, as disposições previstas nos artigos de 
77 à 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
No caso de rescisão contratual amigável, fica assegurado à Câmara Municipal de  Matão,  o 

direito de exigir a continuidade do contrato por um período de 90 (noventa) dias, afim de evitar 
brusca interrupção. 

 
Será motivo de rescisão unilateral imediata a constatação de fornecimento de combustível 

com padrão de qualidade inferior ao exigido pela ANP – Agência Nacional de Petróleo. Neste caso 
a contratada pagará multa conforme Cláusula 8ª – Das Sanções.  
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Cláusula 11ª) – DA ALTERAÇÃO: 
 

 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de 
aditamento, desde que justificado o interesse público. 
 
Cláusula 12ª) - DO FORO:   
 

Fica eleito o foro desta Comarca de Matão com exclusão de outro qualquer para dirimir as 
questões oriundas deste Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por 
arbitramento na forma do Código Civil. 

 
Cláusula 13ª) - DISPOSIÇÕES FINAIS:   
 

Ficam fazendo parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, as 
demais cláusulas e condições do Convite nº 02, de 03 de junho de 2014, bem como a proposta e 
declarações da Contratada, que devidamente rubricadas encontram-se arquivadas   na   Câmara 
Municipal de Matão. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 04 

vias de igual teor, e para um único efeito de direito, na presença de duas testemunhas adiante 
assinadas. 

 
 
 

 
                                                                         
                                                                                  _____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 

Presidente 
CONTRATANTE 

       AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO  
                      DE MATÃO LTDA 
                       DANIEL FACHIN 
                          Proprietário 
                        CONTRATADA  

    
      
 
 
 

ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA   CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
RG nº 18.986.265-8 SSP/SP  RG nº 18.334.064-4 SSP/SP 

   
 
 


