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CONTRATO Nº 32/2022 
 
O MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº 01.607.509/0001-60, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nº 100, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Amarildo Luis da Silva, brasileiro, portador 
da Cédula de Identidade nº 9047392627 CPF nº 513.144.280-04, residente e domiciliado 
neste município de Fazenda Vilanova/RS, doravante denominado de CONTRATANTE e 
de outro lado como CONTRATADA a empresa, PAMPEANO DIESEL COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
72.422.819/0003-10,  estabelecida na Rod. BR 386, Km 365,2,  s/nº, Localidade de 
Conceição, no município de Fazenda Vilanova - RS, neste ato representado por Maria 
Dolores Lazzaron Richter,  portadora do CPF nº 645.026.270-20, residente e domiciliado 
na Rua Reinoldo Hexsel nº 503, Loteamento dos Médicos cidade de Lajeado -RS, firmam 
entre si o presente contrato, conforme Processo Administrativo nº 277/2022 e Pregão 
Presencial nº 03/2022, conveniando as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  É objeto deste Pregão Presencial o fornecimento de óleo 
diesel S10 e BS500 para uso da frota de veículos do Município. O óleo diesel deverá ser 
entregue até 48 (quarenta e oito) horas após efetuado o pedido, na Secretaria de Obras do 
Município e, para tanto, a licitante vencedora deverá ceder em regime de comodato um 
tanque com capacidade mínima para 5.000 (cinco mil) litros para óleo S10, e 
capacidade mínima para 10.000 (dez mil) litros para óleo BS500, bomba, mangueiras, 
régua de aferição de consumo e abastecimento; enfim, todo o material necessário, 
devidamente instalado, para o perfeito funcionamento e abastecimento dos veículos da 
frota municipal, no local previamente destinado a este equipamento, na Secretaria de 
Obras do Município, situada na Avenida das Indústrias (fundos do  pavilhão industrial) 
centro de Fazenda Vilanova.  
 
Item Descrição Quantidade até: Valor litro R$ 
01 Óleo Diesel BS 500 250.000 litros 5,620 
02 Óleo Diesel S10 250.000 litros 5,760 
 
§1º -  A quantidade trata-se do máximo a ser consumido na validade do contrato de 
fornecimento, devendo as entregas ocorrer de acordo com o solicitado pelo Setor 
Responsável.  
 
§2º - O preço do litro, deverá ter até três casas após a vírgula, a ser entregue pelo licitante, 
considerado todos os custos que envolve. 
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§3º - Poderá haver reajuste de preços quando ocorrerem aumentos comprovados no 
mercado, através de documentos fiscais ou autorização do governo Federal e 
concordância do Município. 
 
§4º - A empresa deverá realizar limpeza no tanque no mínimo de seis em seis meses, as 
suas expensas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA– O contrato terá duração de 12 (doze), a contar de 02 de maio de 
2022, podendo ser prorrogado no interesse público, conforme prevê a Lei 8.666/93 e 
alterações, artigo 57.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os serviços de fornecimento de combustível deverão ser 
desempenhados por profissionais habilitados, cumprimento dos encargos que lhe 
competirem dentro das atividades contratadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária contendo a seguinte classificação:  
20.122.0026.2082 – Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura 
10.301.0018.2060 – Manutenção do Sistema de Saúde 
12.361.0011.2045 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino fundamental 
15.122.0030.2094 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
 
CLÁUSULA QUINTA – A recusa injusta da contratada em prestar os serviços, dentro do 
prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas. 
 
§1º - Pelo descumprimento total ou parcial da prestação de serviços, o contratante, 
garantida prévia defesa, poderá aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
 
I– advertência; 
II – multa; 
III – rescisão de contrato; 
IV – suspensão do direito de licitar junto ao Município de Fazenda Vilanova, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 
V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município de 
Fazenda Vilanova; 
 
§2º - A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima 
mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
 
§3º - As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato 
e quando for o caso, cobradas judicialmente 
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§4º - Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total corrigido do 
contrato, por dia de atraso na prestação dos serviços. 
 
§5º - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato, 
quando a licitante vencedora: 
a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização 
da contratante; 
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas técnicas, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) desatender às determinações da fiscalização; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais por meios 
culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, encargos sociais, 
ou previdenciários, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes 
em razão da infração cometida, cabendo a Prefeitura o direito de exigir a Folha de 
Pagamento dos empregados a qualquer momento; 
f) não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços ou fornecer os materiais contratados 
no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
g) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na execução dos serviços 
contratados ou fornecimento de materiais; 
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços ou 
fornecimento contratados; 
i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, 
dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação da contratada em reparar os danos causados.  
 
§6º - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 
comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão. 
 
§7º - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena da suspensão dos 
direitos de licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em função da 
gravidade da falta cometida. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Quando o objeto do contrato não for cumprido no todo ou 
parcialmente dentro dos prazos estipulados, a suspensão do direito de licitar será 
automática e perdurará até que seja feita a entrega do objeto do contrato na sua totalidade, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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 CLÁUSULA OITAVA – O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da Contratada: 
 
a) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de 
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo 
por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, 
previdenciária e civil. 
b) Executar os serviços objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e perfeição. 
c) Permitir e facilitar à fiscalização da Prefeitura Municipal ao andamento no local dos 
serviços a qualquer dia e hora, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
necessários. 
d) Executar, às suas custas, os reparos ou refazimentos dos serviços executados em 
desacordo com o presente Contrato e seus anexos. 
 
CLÁUSULA NONA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivo para a rescisão do 
contrato: o não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; a lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativas prévias; 
a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da 
contratada ou de seus sócios diretores; a dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que, a juízo da contratante prejudique a execução do contrato; o protesto de títulos ou a 
emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da 
contratada; razões de interesse do serviço público 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Nos casos omissos ou não previstos no presente contrato, serão 
observadas as disposições legais da Lei 8.666/93, com suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Contratada é obrigada a manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A fiscalização dos serviços prestados pela Contratada 
ficará a cargo da Administração Municipal, através de servidor devidamente designado 
para este fim 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Ocorrendo situações imprevistas no presente termo, 
incluída a eventual rescisão, as partes, de comum acordo, poderão fazer os ajustes 
necessários.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As partes elegem o Foro da Comarca de Estrela/RS 
para as questões resultantes deste contrato. 
 
E, por estarem acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas. 
 

 
 

Fazenda Vilanova, 26 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

   
        Amarildo Luis da Silva 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Dolores Lazzaron Richter 
Pampeano Diesel Comércio e Transporte Ltda 

 
 

   
 
 TESTEMUNHA:    TESTEMUNHA: 
 CIC      CIC 
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