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Instrumento Contratual 01/2023 
 
PROCESSO Nº 03/2023 
 

Objeto: “Contrato de fornecimento de 
combustíveis, que entre si celebram, segundo 
os termos da Lei 8.666/93, de um lado, 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA, 
GOIÁS, e de outro, PAULO DA SILVA 
SILVEIRA (POSTO E LANCHONETE 
NOSSA SENHORA DA GUIA), nas 
condições abaixo descritas”.  

 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de Direito, fazem entre 
si, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.102.736/0001-69, situada na Rua do Comércio, nº 
286, Centro, Nova Aurora - GO, CEP:75.750-000, pessoa jurídica de direito 
público interno, neste ato representada pelo Presidente o Sr. JERRY FALEIROS 
DOS SANTOS, brasileiro, portador da CI nº 4609332 DGPC-GO e do CPF: 
002.766.061-32, residente e domiciliado Rua João Domingos Gomes , nº 21, Vila 
Mutirão, Nova Aurora-GO, aqui chamado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa PAULO DA SILVA SILVEIRA (POSTO E LANCHONETE NOSSA 
SENHORA DA GUIA), inscrita no CNPJ sob o nº. 05.626.433/0001-70, com sede 
à ROD GO 210, KM 43, CEP: 75.750-000, na cidade de Nova Aurora, Estado de 
Goiás, neste ato representada pelo SR. PAULO DA SILVA SILVEIRA, brasileiro, 
empresário, portador do CPF nº 212.653.211-91, aqui chamado CONTRATADO, 
resolvem celebrar o presente contrato que será regido pelas cláusulas contatuais 
seguintes: 
 
1.  DAS CONDIÇÕES 
 
1.1. A CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE os serviços de fornecimento 

de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos da 
Câmara Municipal no decorrer do ano de 2023, abastecendo-os para 
realização de serviços administrativos no Município de Nova Aurora, Goiás, 
nas cidades circunvizinhas, no Estado de Goiás e no território brasileiro. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto do presente Contrato obriga a CONTRATADA a prestação de 
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serviços de fornecimento de gasolina, para abastecimento do veículo que 
compõem, ou que venham a compor, a frota da CONTRATANTE, 
obedecendo ao estipulado neste instrumento, o qual decorre de 
Inexigibilidade de licitação. 

 
3. DA DESCRIÇÃO 
 
3.1. O produto a ser fornecido por estimativa é o seguinte: 

Número de ordem Especificações Quantidades estimadas 
1 Gasolina [preferencial] 3.701 litros 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Fornecer produtos de qualidade e com serviço eficiente; 
 
4.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, conforme os 

ditames da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Edital do Processo de 
Inexigibilidade; 

 
4.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, com a finalidade de 

garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 
 
4.4. Emitir as notas fiscais de acordo com os fornecimentos realizados; 
 
4.5. Permanecer durante a execução do contrato com todas as condições de 

habilitação e qualificação, compatíveis com as obrigações assumidas; 
 
4.6. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos 
que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros; 

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

autorização da CONTRATANTE; 
 
4.8. Cumprir com os prazos de fornecimento determinados pela Administração; 
 
4.9. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários; 
 
4.10. Estender o fornecimento além do veículo ativo, também á veículos que 

vierem a ser adquiridos pela CONTRATANTE ou colocados à sua 
disposição; 
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4.11. Reembolsar o valor total quando o abastecimento ocorrer em postos fora 
da sede da CONTRATANTE, mediante apresentação de Nota Fiscal ou 
documento oficial equivalente. 

 
4.12. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

trabalhistas e demais encargos estabelecidos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o 

cumprimento das formalidades legais; 
 
5.2. Disponibilizar todas as condições e informações necessárias para a correta 

execução do objeto do presente instrumento; 
 
5.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre 

irregularidades observadas nos produtos. 
 
6. DOS PREÇOS 
 
6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos produtos objeto deste 

Contrato, o preço de R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) por litro de 
gasolina comum; totalizando 3.701 (três mil e setecentos e um reais) litros 
com valor estimado total do contrato em R$ 23.427,33 (vinte e três mil e 
quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos). 

 
7. DA FORMA DE FORNECIMENTO 
 
7.1. O fornecimento dos combustíveis deverá ser realizado nas respectivas 

bombas de combustível instaladas no estabelecimento da CONTRATADA, 
diariamente, durante o decorrer do ano de 2023, mediante emissão da 
competente requisição pelo Setor Encarregado do Abastecimento ao qual o 
mesmo se destina, do qual será emitido um documento fiscal, detalhando o 
preço, a quantidade abastecida, o veículo/placa e o combustível utilizado. 

 
7.2. A CONTRATANTE não é obrigada a adquirir todo o quantitativo contratado. 

Obterá somente a quantia necessária para suprir a demanda operacional, 
pagando apenas pela quantidade entregue pela CONTRATADA, anulando 
as despesas não realizadas no final do ano de 2023. 
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8. DO PRAZO DE PAGAMENTO  
 
8.1. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias contados da data de 

protocolização e aceitação pelo CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente, devidamente atestada. 

 
9. DO REAJUSTE 
 
9.1. Ocorrendo encargos considerados na composição do preço, ditada por 

disposição legal ou fato superveniente, notadamente Na alteração dos 
preços dos combustíveis estabelecidos pela ANP (Agência Nacional de 
Petróleo), poderá haver readequação, para mais ou para menos, de acordo 
com a variação financeira, com vistas à recomposição do equilíbrio 
financeiro. 

 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
10.1. O presente contrato vigorará da data de assinatura e cessará seus efeitos 

no dia 31 de dezembro de 2023, podendo ser aditado e prorrogado. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta das 

seguintes dotações: 
01- LEGISLATIVA 
031- AÇÃO LEGISLATIVA 
0001- AÇÃO LEGISLATIVA 
2.001- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO 

 
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
12.1. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste instrumento, a 

presente contratação poderá ser rescindida por qualquer das Partes, 
independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas 
seguintes hipóteses: 

 
12.1.1. Decorrido o período inicial, a qualquer tempo, total ou parcialmente, 

imotivadamente, mediante notificação por escrito à outra parte com 30 
(trinta) dias de antecedência, o que deverá ser feito, se desejada pelo 
CONTRATANTE, através do Suporte da CONTRATADA; 
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12.1.2. Se qualquer das partes deixarem de cumprir as obrigações estipuladas 
neste instrumento; 

 
12.1.3. Inadimplência contratual imputável a uma das partes, de qualquer das 

obrigações avençadas; 
 
12.1.4. Transferência ou cessão de direitos e/ou obrigações relacionadas ao 

presente Contrato, sem prévia anuência da outra parte; 
 
12.1.5. De comum acordo, sem que para isso qualquer das partes tenha dado 

causa, ou por imposição de disposições legais ou normativas; 
 
12.1.6. Automaticamente rescindido por inadimplemento contratual, obrigando-

se a parte infratora ao pagamento de multa igual a 2% (dois por cento) 
do seu valor, sem prejuízo de outras sanções; 

 
12.1.7. Este contrato poderá ser rescindo a qualquer momento pela parte 

CONTRATANTE, quando não houver mais a necessidade de aquisição 
do objeto contratado. 

 
13. DA MULTA 
 
13.1. Caso haja inexecução total ou parcial do presente, por parte da 

CONTRATADA, será cobrada uma multa no valor de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato. 

 
14. DO FORO 
 
14.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, as 

partes elegem o foro da comarca de Goiandira, Goiás. 
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento 
contratual. 
 

Câmara Municipal de Nova Aurora/Goiás, 24 de janeiro de 2023. 
 
 

_______________________________ 
Paulo da Silva Silveira  

Contratado 

_______________________________ 
Jerry Faleiros dos Santos 

Presidente da Câmara 
Contratante 

 


