
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

CONTRATO Nº 51/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU 
E A EMPRESA AUTO POSTO BOM JESUS 
DE PIRAPORA LTDA 
 

 Pelo presente instrumento particular, vinculado ao procedimento Licitatório nº 
34/2017 modalidade Pregão Presencial nº 24/2017, de um lado o Município de Porecatu, 
inscrito no CNPJ sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga 
Atalla, nesta cidade, RG nº 9.311.246-6 SSP/PR, CPF 076.434.699-70 doravante 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Auto Posto Bom Jesus de 
Pirapora LTDA, CNPJ nº 05.416.133/0001-67, sediada à Rua Iguaçu, 30, Centro, CEP 
86160-000, no município de Porecatu/PR., através de sua representante legal Luzia 
Floresana Bueno de Lima, RG nº 67970 – SÉRIE 407-MTPS/PR, CPF nº 300.853.739-15 
ao final assinado, doravante denominada CONTRATADA. 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

A Contratada fornecerá combustíveis parceladamente, conforme proposta vencedora, 
descrita e quantificada no edital de Licitação nº 34/2017, modalidade Pregão Presencial nº 
24/2017, do Município de Porecatu/PR. 

 
Cláusula Segunda – DO VALOR 
O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelo fornecimento dos materiais é de R$ 
1.461.380,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais), 
apresentado na referida proposta, já incluídas todas e quaisquer despesas com as dotações 
orçamentárias: 2.052.3390.30.00.00-1344, 2.052.3390.30.00.00-1370, 2.052.3390.30.00.00-
1396, 2.064.3390.30.00.00-1354, 2.064.3390.30.00.00-1380, 2.064.3390.30.00.00-1406, 
2.037.3390.30.00.00-1340, 2.037.3390.30.00.00-1366 e 2.037.3390.30.00.00-1392. 
 
 
Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO 
1 - O pagamento será efetuado no 5º dia útil do mês subsequente à emissão das notas fiscais 
e das requisições expedidas para cada abastecimento, desde que, sejam entregues até o dia 
30 do mês corrente. 
2 –  As notas fiscais deverão ser expedidas  para cada Secretaria solicitante. 
3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o 
pagamento somente será realizado após a substituição da mesma; 
4 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 
Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 
Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 
 
Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1- Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
2 - Assumir total responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos. 
3 – O abastecimento somente poderá ser efetuado mediante a apresentação de requisição, 
expedida pelo Secretário de Serviços Públicos e no seu verso, conter, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do Registro Geral (RG) do funcionário. Deverá ainda conter a 
quilometragem do veículo e a qual secretaria pertence. 
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4 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não efetuar a 
entrega sem motivo aceito pela Comissão de Licitação, e não aceitar as condições 
estabelecidas decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da 
Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 
5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 
condições do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 
 
Cláusula Quinta – DOS REAJUSTES 
Serão admitidas revisões, quando necessárias, a fim de que o valor contratado não cause 
desequilíbrio econômico financeiro às partes. Esta revisão se dará mediante apresentação, 
por parte do interessado, de prova das alterações dos valores autorizados por órgão federal, 
devendo ser enviada a prova para a Secretaria de Administração da Prefeitura do Município 
de Porecatu. Será aplicado o percentual de aumento autorizado pelo governo no valor  
contratado pelo município. 
 
Cláusula Sexta – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura, podendo ser renovado ou prorrogado, por até igual período, mediante termo 
aditivo, desde que haja acordo entre as partes. 
 
Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo 
ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Oitava – O fiscal do contrato é o Secretário Vinicius Azinari Rocha. 
 
Cláusula Nona – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante 
autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 
demonstrada a conveniência para a administração. 
 
Cláusula Décima - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO  
1 - Os licitantes, bem como o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta 
cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) prática corrupta : oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 
 b) prática fraudulenta : a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
 c) prática colusiva : esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
d) prática coercitiva : causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato. 
 e) prática obstrutiva :  (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou 
intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre 
assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de 
promover inspeção ou auditoria.  
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2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução 
de um contrato financiado pelo organismo.  
 
3 - Considerando os propósitos dos itens acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, desde já concorda e autoriza, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a 
solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 
 
Porecatu, 18 de abril de 2017. 
 
 
 
FABIO LUIZ ANDRADE Auto Posto Bom Jesus de Pirapora Ltda  

 
Prefeito Municipal- Contratante CONTRATADA 

 
 
 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                                 Testemunha 1 – nome, RG e CPF 
 
 


