
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021 

Processo Licitatório n° 06/2021 

Dispensa de Licitação n° 02/2021 

 

“Contrato celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Regional – CONDER” e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

SANTO ANJO LTDA. 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, 

Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 23.773.012/0001-54, com 

sede a Rua Osvaldo nº 167, Centro neste ato representado por seu Presidente, SR. CLAUDIO JUNIOR 

WESCHENFELDER, prefeito de Guarujá do Sul, doravante denominada CONTRATANTE, e,  

a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTO ANJO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.467/0001-90, estabelecida na Rua Willy Barth, 4507, centro de 
São Miguel do Oeste SC, CEP 89.900-000, neste ato representado pelo Sr ANTÔNIO DALTOÉ, 
doravante denominada CONTRATADA, no uso de suas atribuições legais, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação n° 06/2021, instaurado sob a modalidade 
Dispensa de Licitação nº 02/2021. 

 
As partes acima identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas diversas 

alterações legais, em especial baseados no artigo 24, Inciso II, tanto quanto pelas cláusulas e condições 

Processo de Licitação n° 06/2021, Dispensa de Licitação nº 02/2021, que passa a fazer parte integrante do 

presente contrato, bem como as seguintes avenças: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato consiste na AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Gasolina Comum), 

DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CONDER, PARA O EXERCÍCIO 

DE 2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. Pelos produtos ora adquirido, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, conforme abaixo 

discriminado: 

2.2. De acordo com a melhor proposta apresentada no valor unitário do litro de R$ 4,528 (quatro reais e 

cinquenta e dois oito centavos), com estimativa de consumo de aproximadamente 4000 (quatro mil) litros, 

totalizando o valor de R$ 18.112,00 (dezoito mil, cento e doze reais). 

CLAÚSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

3.1. Dos Recursos Orçamentários:  



 

 

3.1.1. Os recursos orçamentários serão atendidos pelas dotações do orçamento Programa Gestão Ambiental 

CONDER. 

3.1.2. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - 

01.001.04.122.0006.2007.3.3.90.00.00 - 101 

 

3.2. Dos Recursos Financeiros:  

3.2.1.  Os Recursos Financeiros serão de origem própria e ou de transferências constitucionais e legais. 

CLAÚSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado mensalmente – até o dia 10º do mês subsequente ao fornecimento 

(referente às notas dos dias 01 a 30 ou 31 quando couber), mediante a apresentação da nota fiscal 

eletrônica/fatura, em moeda corrente nacional. 

4.2. O CONDER não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de não entrega do objeto ora 

licitado e da respectiva nota fiscal nos prazos estabelecidos. 

4.3. A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, descrição completa 

conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de fornecimento ao qual está vinculada, 

bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da Agencia e Conta 

Bancária (em nome da pessoa jurídica) na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto. 

4.4. No caso de nota fiscal eletrônica (NF-e) o arquivo XML deverá ser encaminhado no e-mail: 

conder@conder.sc.gov.br para fins de arquivamento e via impressa para a Secretaria. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 

5.1. Os preços unitários apresentados pela empresa contratada poderão a critério do CONDER ser 

reajustado, para mais ou para menos, durante a vigência deste contrato de acordo com a variação oficial dos 

preços dos combustíveis, mediante apresentação por parte do licitante de documentos fiscais que comprovem 

o reajuste dos preços protocolados junto ao setor competente do consórcio. 

5.2. Possíveis reajustes concedidos não poderão permitir que os valores reajustados ultrapassem os valores 

praticados nas bombas.  

5.3. Possíveis solicitações de reajuste só poderão ser encaminhadas 30 dias após a assinatura desde contrato.     

 CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 

6.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, se recusar a receber a Autorização 

de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

CONDER pelo prazo de até 2 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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6.2. No caso de atraso injustificado por parte da contratada na execução do contrato, a partir do primeiro dia, 

a licitante vencedora sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor 

inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores 

eventualmente devidos pelo CONDER, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativa ou 

judicialmente. 

6.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto nos subitens 6.1 e 6.2, estará a 

contratada sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, quais sejam: 

6.3.1. Advertência; 

6.3.2. Multa: 

a) 10% (dez por cento) em caso da não entrega dos produtos, não execução dos serviços ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

b) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

6.3.3. Suspensão: 

A licitante ficará suspensa de licitar e contratar com o CONDER por até 5 (cinco) anos quando a fornecedora 

convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 

a) não celebrar o Contrato; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

6.3.4.  Declaração de inidoneidade. 

6.4. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar 

de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, 

caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.5. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 

7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993 



 

 

e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6.6. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

6.7. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO 

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencado no Art. 78 e 

seguinte da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores vigentes. 

7.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-se a 

empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  

8.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente deste procedimento licitatório contado a partir da data de 

sua assinatura até 31/12/2021; 

8.2. O contrato poderá ser aditado e prorrogado de acordo com a conveniência da Administração Pública, 

observados os dispositivos da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA/ FORNECIMENTO 

9.1. Proceder-se-á da seguinte forma o fornecimento das quantidades adquiridas pelo CONDER, de acordo 

com as necessidades e conveniências consórcio: 

9.1.1. O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível da licitante vencedora, as quais 

deverão estar localizadas dentro do município de São Miguel do Oeste/SC. 

9.1.2. O CONDER encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, dentro dos seguintes 

horários: das 7h30min às 11h45min e das 13h até as 18h, de segunda a sexta-feira. 

9.1.3. A empresa fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de Fornecimento (AF)”, 

devidamente datada e assinada por servidor competente do CONDER. 

9.1.4. A empresa fornecedora do combustível em caso de falta do produto ora contratado na hora do 

abastecimento (Gasolina Comum), deverá abastecer os veículos do consórcio com Gasolina Aditivada sem 

acrescer do valor pago.    

9.2. Serão recusados combustíveis 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. 

9.3. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a 

partir do recebimento pela licitante vencedora da formalização da recusa do CONDER, arcando a vencedora 

com os custos dessa operação, inclusive os de reparação. 



 

 

9.4. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada. 

9.5. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, a licitante vencedora deverá 

providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 1 (uma) 

hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo CONDER, sob pena 

de sofrer as sanções previstas no contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Fornecer os combustíveis sempre que a contratante solicitar; 

10.2. Permitir que os prepostos do CONDER inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento do 

fornecimento dos combustíveis; 

10.3. Fornecer ao CONDER sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimento sobre o 

fornecimento dos combustíveis; 

10.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, próprios e de 

seus funcionários; 

10.5. Formar o quadro de pessoal necessário à realização do fornecimento do objeto contratado, pagando os 

salários às suas exclusivas expensas; 

10.6. A contratada deverá fornecer combustíveis em bomba localizada dentro do município de São Miguel 

do Oeste, nos seguintes horários: Das 7h30min às 11h45min e das 13h até as 17h45min, de segunda a sexta-

feira; 

10.7. É da contratada a obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que incidirem sobre os 

combustíveis, em qualquer esfera; 

10.8. A contratada deverá fornecer os combustíveis mediante autorização de abastecimento emitida e assinada 

pelos representantes do CONDER de acordo com a necessidade e a quantidade licitada e prazo de validade 

do contrato, devendo a empresa vencedora fornecer a segunda via do cupom fiscal ao motorista no momento 

do abastecimento; 

10.9. É da contratada a responsabilidade pelos danos que possam afetar o CONDER ou a terceiros, durante 

o fornecimento dos combustíveis; 

10.10. É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos combustíveis, vedada a subcontratação parcial 

ou total da mesma. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONDER. 

11.1.  Ao CONDER constituem as seguintes obrigações: 

11.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

11.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 



 

 

11.1.3.  Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitado os direitos do contratado; 

11.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93;  

11.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1.  Aos casos omissos se aplicarão as demais disposições da Lei nº 10.520 ∕ 02, da Lei nº 8.666 ∕ 93 e suas 

alterações e demais legislação pertinente. 

12.2.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato e seus Anexos. Excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 - As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de São Miguel do Oeste – SC, para 

dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 

13.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (quatro) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.                                    

  

 São Miguel do Oeste – SC, 09 de fevereiro de 2021. 

 

    Claudio Junior Weschenfelder                                                          Antônio Daltoé                                                 

       Presidente do CONDER                                                  Comercio de Combustíveis Santo Anjo Ltda. 

            Contratante                                            Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

_____________________                                                 ________________________ 

Jussara Reginatto                                                                 Lilian Bernadi Tomazelli 

044.056.609-64                                                                    064.361.079-08 

 

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório 

acima mencionado, verificou-se que este cumpre os 

requisitos exigidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, opinando assim, pela assinatura 

do presente contrato.  

 

                                                                                                                      

Edina Tremea Spironello  

OAB/SC – 21.448 

  Assessora Jurídica CONDER 


