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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.e 225/2018 
PREGÃO PRESENCIAL NS 058/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 202/2018.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Av. Barreiras, ns 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhães/BA, inscrito no CNPJ sob n£ 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 
RG n£ 1167394526 S5P/BA, inscrito no CPF/MF sob n£ 502.801.809-00, residente e domiciliado 
nesta cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada por 
seu Secretário, o Sr. MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresário, casado, residente 
e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUrS EDUARDO MAGALHÃES, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n£ 11.101.542/0001-17, com sede à Av. 
Barreiras, quadra 09, lote 05, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, neste ato 
representado por seu Secretário, Sr. FELIPE MORGAM MELHEM, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG sob n£ 10.575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob n£ 052.980.567-76 
doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do 
Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB/BA sob o n£ 44.338, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob ng 00.604.122/0001-97, estabelecida à sediada a 
rua Machado de Assis, 904, bairro Centro na cidade Uberiândia/MG, neste ato representada 
por VITÚR FLORES DE DEU5, Analista de Mercado Publico, portador da Carteira de Identidade 
RG n£ 16.254.Q81-5SP/MG, inscrito no CPF sob h.e 099.822.686-60, residente e domiciliado na 
cidade de Uberiândia/MG, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto 
abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 
INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS 
INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO 
OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 4.597,999,92 (quatro milhões quinhentos e 
noventa e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), de acordo
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com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão 
Presencial 058/2018, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do 
presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

1

Gasolina, tipo 
comum, 

aplicação 
veículo 

automotivo.

Lt. 16.047 R$ 4,61 R$ 73.976,67 -0,01% R$ 73.969,27

2

Diesel, tipo 
comum, 

aplicação 
veículo 

automotivo.

Lt. 36.544 R$ 3,82 R$ 139.598,08 -0,01% R$ 139.584,12

3

Etanol,
aplicação
veículo

automotiv

Lt. 8.000 R$ 3,48 R$ 27.840,00 -0,01% R$ 27.837,22

4

Diesel S10, 
aplicação 

veículo Lt. 36.544 R$ 3,88 R$ 141.790,72 -0,01% R$ 141.776,54

automotivo.
VALOR TOTAL MENSAL DE COMBUSTÍVEL R$383.205,47 -0,01% R$ 383.166,66

Item Descrição Unid
VI. Total 

Mensal com 
Desconto

Percentual 
Serviços de 

Administração
Valor Total

4

Serviço de Administração 
aplicado sobre o valor total 

estimado dos 
combustíveis/controle de 

abastecimento de veículos.

Serviço R$383.166,66 0,00% R$383.166,66

VALOR TOTAL MENSAL COMBUSTÍVEIS COM DESCONTO + VALOR TOTAL 
COM PERCENTUAL DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO { MENSAL)

R$383.166,66

VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES R$4.597.999,92

2,2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, 
taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte dos ü
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equipamentos, instalação, montagem e desmontagem, bem como as despesas com 
alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução 
completa do objeto.
2.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Contrato de 
fornecimento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, resultante de 
acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ I o e T ,  do artigo 65, da Lei Federai n° 
8.666/1993, sempre que solicitada peia Administração, nas mesmas condições, desde que 
dentro do prazo contratual estabelecido, ou qualquer alteração prevista no arts 65, da Lei 
Federai nS 8.666/1993.
2.4. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nS 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros 
alocados na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.01.000 -  GABINETE DO PREFEITO 
PROJETO/ATIVIDADE:
04.122.008.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 
08.243.008.2043 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 
FONTE DE RECURSO: 00 - Recursos Ordinários

ÓRGÃO/UN IDA DE: 02.02.000 -  GABINETE DO VICE-PREFEITO 
PROJETO/ATIVIDADE:
04.122.026.2005 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 
FONTE DE RECURSO: 00 - Recursos Ordinários

ÓRGÃO/UN IDADE: 02.01.100 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
PROJETO/ATIVIDADE:
04.122.055.2081 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
FONTE DE RECURSO: 00 - Recursos Ordinários

ÓRGÃO/UN IDADE: 02.01.700 -  SECRETARIA MUNI. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
PROJETO/ATIVIDADE:
19.122.056.2120 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UN IDADE: 02.03.000 -  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

s; (77) 3628-9000
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PROJETO/ATIVIDADE:
04.062.027.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
FONTE DE RECURSO: 00 - Recursos Ordinários

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.04.000 -  SECRETARIA MUN DE PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO 
PROJETO/ATIVIDADE:
04.121.029.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO 
FONTE DE RECURSO: 00 - Recursos Ordinários

ÓRGÃO/UNfDADE: 02.05.000 -  SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.031.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E 
FINANÇAS
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Próprio

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.06.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PROJETO/ATIVIDADE:
12.361.039.2020 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.039.2014 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.361.039.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)
12.361.039.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO -  QSE 
12.361.039.2114 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Fonte de Recurso: 00 - Recurso Próprio
Fonte de Recurso: 01 - Educação 25%
Fonte de Recurso; 04 - Salário Educação

ORGÃO/U NI DADE: 02.06.100 -  FUNDO DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 
PROJETO/ATIVIDADE:
12.361.039.2025 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%
FONTE DE RECURSO: 19 - FUNDEB 40%

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.07.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ATIVIDADE:
13.122.032.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.07.100 -  SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
PROJETO/ATIVIDADE:
27.813.033.2082 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.08.000- SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PROJETO/ATIVIDADE:

MÍÈPÉirURA-OE 
uuis EDUARDO 
MAGALHÃES

0



PR EFErrU R A  M UNICIPAL ce urfs EDUARDO M AGA1H& Í3 
ESTADO DA BAH IA  

ChlPa C4.21 4 .il9/0001-05

08.122.050.2031 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.08.100 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
PROJETO/ATIVIDADE:
08.244.050.2039 AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL
08.244.050.2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE
08.243.050.2042 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
08.122.050.2044 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. UVRE 
08.243.050,2088 GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  SUAS 
08.244.050.2105 GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE DE RECURSO: 28 - FEAS 
FONTE DE RECURSO: 29 - FNAS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.09.100 -  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE:
10.302.051.2046 GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR
10.301.051.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
10.304.051.2049 GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.301.051.2054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%] 
10.301.051.2092 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSO: 02 - SAÚDE 15%
FONTE DE RECURSO: 14 -  SUS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.10.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PROJETO/ATIVIDADE:
15.451.057.2059 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.11.000 -  5EC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO 
PROJETO/ATIVIDADE:
06.122.038.2061 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E 
TRANSITO
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.12.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
PROJETO/ATIVIDADE:
20.691.035.2063 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LO
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ÓRGÃO/UNIDADE: 02.13.000 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
PROJETO/ATIVIDADE:
18.542.034.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.14.000 -  SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
PROJETO/ATIVIDADE:
04.122.037.2083 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS 
FONTE DE RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.9.0. 30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33.9.0. 39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
4.1 O pagamento será efetuado mensalmente à Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados após a aceitação e ateste das Notas Fiscais/Faturas, acompanhada das Requisições de 
Fornecimento e/ou Ticket e do Relatório de Consumo.
4.2 Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s) ou circunstancia que impeça a 
liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) e o pagamento ficará pendente atá que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras.
4.3 Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
e/ou reapresentação da Notais) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante.
4.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor 
competente, devidamente acompanhada das comprovações de execucão dos serviços.
4.5 O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da 
Lei 8.666/93.
4.6 Quando o preço tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado.
4.7 Não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar o segundo 
colocado no certame, se houver, para que aceitando as condições impostas, seja contratado, 
ou promover à revogação da Licitação, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da 
contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA Q U IN TA- DO GESTOR
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5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr, 
MARCIANO ANTONIO PAULETTI, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Federal n® 8.666/93.
5.2. A fiscafização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do 

Responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel 
cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1 O serviço, objeto deste Contrato, deverão ser iniciados no prazo de até 10 (dez) dias a 
contar do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela CONTRATANTE, tudo em 
conformidade com as disposições do edital, da proposta vencedora da licitação e das cláusulas 
deste instrumento. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá ser adiado.
6.2 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, 
nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta 
de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido 
pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matricular
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA -  DAS CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
5.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e 
prepostos.

8.2 A Contratante nomeará um fiscal de contrato a fim de:
A. Supervisionar a prestação dos serviços;
B. Notificar a empresa da intenção Prefeitura Municipal em aplicar as sanções previstas no 
presente termo;
C. Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da licitação;
D. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão aplicadas e homologadas 
pelo Ordenador de Despesa;
E. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

8.3 Ao fiscal do contrato competira, por escrito:

©  (77) 3623 -9000
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A. Solicitar substituição de cartões danificados, extraviados ou que apresentem defeito;
a. Solicitar credenciamento de novos postos;
b. Solicitar alteração do saldo mensal dos cartões para mais ou para menos;
c. Solicitar a substituição de equipamentos defeituosos, assinalando-lhe o prazo de 10 dias 
úteis a contar da notificação;

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1 Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidades encontradas na 
prestação de serviços;
9.2 Atestar a (s) Nota (s) Fiscal (is) correspondentes (s), após o aceite dos serviços, 
efetuando os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Edital;
9.3 Participar das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle dos serviços;
9.4 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA;
9.5 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor;
9.6 Relatar à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, 
podendo soiicitar documentação referente à procedência dos produtos ou analise sobre sua 
qualidade por Órgão Oficiai, sem ônus adicionais para a Contratante.
9.7 Solicitar fornecimento de ticket combustível por escrito;
9.8 Responsabilizar-se peia guarda e uso dos cartões fornecidos pela Contratada;
9.9 Arcar com os custos de fornecimento de cartões adicionais para substituir os danificados 
ou extraviados por culpa de seus próprios funcionários;
9.10 Nomear fiscal de contrato, ao qual compete, por escrito:
9.10.1 Solicitar substituição de cartões danificados, extraviados ou que apresentem defeito;
9.10.2 Solicitar credenciamento de novos postos;
9.10.3 Solicitar alteração do saldo mensal dos cartões para mais ou para menos;
9.10.4 Solicitar a substituição de equipamentos defeituosos, assinando-lhe o prazo de 10 dias 
úteis a contar da notificação;
9.10.5 Comunicar ao Contratado o extravio de cartão magnético;

9.2. DA CONTRATADA
9.2.1 Além dos postos credenciados nos municípios, a contratada deve credenciar outros 
postos no Estado da Bahia e Distrito Federal, na condição de que a distância máxima entre eles 
não ultrapasse a 85 (oitenta e cinco) km.
9.2.2 Credenciar junto ao Contratante um preposto pra prestar esclarecimentos e atender as
reclamações / solicitações que surgirem durante a execução do contrato; ,
9.2.3 Gerar senha para cada usuário dos veículos oficiais, ou disponibilizar meios para que o /-a
fiscal do contrato cadastre as senhas das pessoas autorizadas a abastecer;
9.2.4 Garantir o fornecimento de combustíveis nos postos credenciados nos horários das C0h
às 23h59min, inclusive aos sábados, domingos e feriados; <4
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9.2.5 Substituir os equipamentos defeituosos no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
notificação por escrito;
9.2.6 Fornecer cartões magnéticos individuais para cada veiculo integrante da frota do 
contratante; sendo que os custos dos cartões iniciais deverão estar embutidos na proposta 
contratada;
9.2.7 Substituir às suas expensas, e no prazo de 10 dias úteis, os cartões que apresentarem 
defeitos;
9.2.8 Cadastrar, no prazo de 48 horas, após do inicio da vigência do contrato e sem custos 
para o contratante, todos os funcionários autorizados a utilizar os cartões pata efetuar 
abastecimentos;
9.2.9 Garantir o fornecimento de combustíveis aos veículos que estejam com os cartões 
magnéticos defeituosos ou recolhidos para manutenção ou substituição;
9.2.10 Fornecer cartões adicionais para substituir os que por ventura venham a ser extraviados 
ou danificados;
9.2.11 Fornecer ao Contratante as senhas individuais e código identificador de cada servidor
autorizado a efetuar abastecimentos;
9.2.12 Responder às notificações no prazo estabelecido;
9.2.13 Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de 
fornecimento ao Contratante;
9.2.14 Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições exigidas para 
habilitação;
9.2.15 Efetuar o fornecimento de combustíveis, ainda que em quantidades inferiores à 
quantidade inrcialmente prevista;
9.2.16 Disponibilizar, até o 5° dia útil de cada mês, planilha eletrônica contendo todos os 
abastecimentos realizados no mês anterior e que serão faturados no mês em curso;
9.2.17 Apresentar, até o 10° dia útil de cada mês, a fatura para pagamento;
9.2.18 Responsabili2ar-se pela qualidade do combustível fornecido, arcando com eventuais 
avarias comprovadamente ocorridas no veículo por descumprimento dessa obrigação;
9.2.19 Aceitar acréscimos ou diminuições d a quantidade licitada dentro dos limites 
estabelecidos na lei 8.666/93;
9.2.20 Garantir o fornecimento de combustível para cada veiculo ate o limite previsto no saldo 
do cartão magnético;
9.2.21 O saldo mensal de combustível (gasolina, etanol, diesel comum e diesel S10J nos cartões 
de cada veiculo será determinado pela Administração e pefo Setor de Fiscalização da Prefeitura 
Municipal;
9.2.22 Alterar, por solicitação do Contratante, o saldo mensal dos cartões para mais ou para 
menos;
9.2.23 Encerrar o saldo dos cartões no ultimo dia de cada mês;
9.2.24 Renovar o saldo dos cartões todo dia 1Ê de cada mês;
9.2.25 Fornecer comprovante de abastecimento contendo as seguintes informações:
A. Data de abastecimento;
B, Modelo do veiculo;
C. Placa do veiculo;
D. Km no momento do abastecimento;
E. Nome do posto que realizou o abastecimento; •ò
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F. Cidade onde foi realizado o abastecimento;
G. Tipo de combustível;
H. Quantidade em litros de combustível fornecido;
f. Identificação do motorista que efetuou o abastecimento;
9.2.26 Os abastecimentos serão realizados obrigatoriamente por meio de cartão magnético;
9.2.27 Após a assinatura do contrato, será concedido o prazo de 10 {dez) dias para a 
Contratada se adaptar a estas modalidades de fornecimento e controle;
9.2.28 Responsabilizar-se por abastecimentos fornecidos a pessoas não autorizadas pelo 
Contratante;
9.2.29 Não abastecer à conta do Contratante, veículos que não sejam de sua propriedade com 
exceção dos locados, mesmo que utilizando ticket combustível ou cartão magnético de veiculo 
oficial;
9.2.30 Informar ao Contratante sempre que credenciar ou descredenciar postos de 
combustível;
9.2.31 Cadastrar, quando solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, novos postos para 
abastecimento nas localidades solicitadas pela contratante;
9.2.32 Manter atualizada a relação e postos credenciados para abastecimento;
9.2.33 Disponibilizar o fornecimento do objeto desta licitação nos estabelecimentos 
credenciados responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer clausula ou condição estabelecida;
9.2.34 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do 
contrato;
9.2.35 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante aos produtos, assim 
como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;
9.2.36 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal quaisquer alterações ocorridas no 
endereço, conta bancaria e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
9.2.37 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será 
exercida pela Contratante;
9.2.38 É de total responsabilidade da contratada:
9.2.38.1 Todo e qualquer dano que causar a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 
ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, 
será cobrado à contratada;
9.2.38.2 Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo 
nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo-o esta Prefeitura de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade;
9.2.38.3 Toda e qualquer multa, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura Municipal 
por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de fei ou de regulamento a 
ser observado na execução do contrato, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
9.2.39 Desde já a contratada autoriza a Prefeitura Municipal, a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos direta mente das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
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extrajudicial, assegurada a previa defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as 
consequentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 
artigo 78, da Lei Federal n® 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que 
não cause prejuízo à mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI, do artigo 78, da Lei Federal n® 
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 
quaisquer das situações descritas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, será comunicado 
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.
10.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.5.2 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia e a ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2. Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada à sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1. Em caso de fornecimento e execução irregular do objeto contratado ou 
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato;
11.1.2.2. Atraso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na 
cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (cinco 
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) 
dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 
rescisão contratual;
11.1.2.3. Atraso na regularização do objeto rejeitado, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA muita de 01% (um por cento) do valor 
do fornecimento questionada, por dia de atraso.
11.1.3. Rescisão contratual;
11.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos; e
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11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a 
licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1. Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado 
será de 10 (dez) dias da abertura de vista.
11.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 
5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
11.1.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e 
não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos.
11.1.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o 
caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se 
reserva o direito de descontar díretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 
qualquer multa porventura Imposta.
11.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por 
cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão 
temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) 
do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
11.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na 
prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo 
ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado 
e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA E VEDAÇÕES
12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade.
12.2 Sendo vedado à CONTRATADA:
12.2.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.2.3 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, safvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
•4
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13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato.
13.Z E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, 
após lido, o subscrevem.

Luís Eduardo Magalhães - BA, 21 de Maio de 2018.

OZIEL OLIVEIRA
Prefeito Municipal,

Tiago Alves dê Almeida 
CPF: 052.924.885-93

Waiis'sOn dosSa ntos 
CPF: 052.703.875-06
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