
ESTADO DO TOCANTINS 
PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Dispensa de Licitação 01  005 t2020 

Reconheço e Ratifico a dispensa do certame licitatório para a referida: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA TIPO COMUM PARA 

ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE 

NAZARÉ, REFERENTE OS MESE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. Em consonância com 

a justificativa apresentada, e certificação de disponibilidade orçamentária e financeira, 

bem como, emissão de Nota de Orientação Técnica expedida pelo Setor de Controle 

Interno desta Casa de Leis, com base nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 

(atualizado pelo Decreto 9.412/18; 18 de junho/2018); e alterações posteriores, onde 

reza que: 

Mi. 24. É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "ar, do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez (.4; 

Dessa forma e em obediência ao dispositivo legal acima mencionado a presente 

prestação de serviços é na importância de 11$16.606,80(dezesseis mil e seiscentos e seis 

reais e oitenta centavos), estando assim, dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei de 

licitaçôes. 

Câmara Municipal de I3rejinho de Nazaré, aos 29 de janeiro/2020. 

LINDOMAR ANDRADE DIAS 

Presidente da Câmara de Brejinho de Nazaré 



CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 
Estado do Tocantins 

Praça da Bíblia, 744— Centro - Cep 77.560-000 - Fone 63 3521-1101 

CONTRATO N°: 0712020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: 
GASOLINA COMUM. 

DA QUALIFICACÃO DAS PARTES: 

Através do presente instrumento de contrato, de um lado, na, qualidade de 
CONTRATANTE, a CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE - TO., pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 25.042.58110001-55, 
representada por seu Presidente Vereador LINDOMAR ANDRADE DIAS, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob o n° 006.214.521-57 e RG no 153.157 SSP-TO., residente 
e domiciliada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n° 676, Centro, CEP. 77.560-000, 
Brejinho de Nazaré - TO celebram CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS A 
SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO e na qualidade de CONTRATADA, a empresa 
LEOBAS & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 02.463.58810003-07, localizado na Rua 
25 de Agosto, Ql. 62, Lote 06, no Centro, em Brejinho de Nazaré - TO. Neste ato 
representada por sua sócia Talyanna Barreira Leobas de França, têm entre si, justos 
e contratados, o constante das Cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL: 

O presente contrato tem por objetivo a aquisição estimada de 3.600 litros de combustível 

tipo gasolina comum parcelado, para manutenção dos veículos de propriedade dêsta 

Câmara Municipal de. Vale grifar, que os valores a serem pagos, serão correspondentes 

as necessidades e autorizações realizadas no mês, caso de sobra de valores no final do 

ano, as mesmas serão estornadas à dotação de origem.. Referente ao Processo de 

Dispensa de Licitação n° 00512020, acha-se sobre a regência da Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e medidas provisórias posteriores, consubstanciando o art. 25, inciso II 

da citada Lei. 



CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 
Estado do Tocantins 

Praça da Bíblia, 744— Centro - Cep 77560-000 - Fone 633521-1101 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Acordam as partes aprazo deste contrato terá início no dia 29.01.2020 e seu término no 
dia 31.12.2020 podendo ser prorrogado por igual período, alterado ou rescindido 
conforme negociações entre as partes, especialmente esta administração. 

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇAO DE PAGAMENTO 

Pelos serviços ora convencionados, a CONTRATANTE, obriga-se a pagar á 
CONTRATADA o valor inicial de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), pelo 
litro da Gasolina conforme Orçamento, podendo oscilar na medida que ocorrer reajuste, 
resultando no Valor Estimado de R$ 16.164,00 (dezesseis mil e cento e sessenta e 
quatro reais), que será efetuado mediante processos de pagamentos mensais de 
acordo com o consumo, a ser pago até o. último dia de cada mês, através de 
Transferência Bancária na Conta Corrente da Contratada. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA exercer as atividades objeto do 
instrumento, em consonância com as normas legais pertinentes e com os regulamentos. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As Despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

01.01.01 - Câmara Municipal de Vereadores 
031.0004- Gestão das Ações Administrativas da Câmara 2003.3.3.90.30 - Material de 
Consumo 

Será emitida Nota de Empenho Ordinária, á conta da dotação orçamentária especificada 
nesta cláusula para atender as despesas inerentes à execução deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

Cabem ao CONTRATANTE ao seu critério dos seus prepostos, para tanto designar, 
exercer ampla, restrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos 
serviços contratados e do comportamento do pessoal da contratada sem prejuízo da 
obrigação desta fiscalizar seus empregados, prepostos aos subordinados. 



a 
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Estado do Tocantins 
Praça da Bíblia, 744— Centro - Cep 77.560-000 - Fone 63 3521-1101 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - A contratada declara aceitar, integralmente todos os 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

contratante; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e atuação da contratante em nada restringem a 

responsabilidade única integral e exclusiva da contratada no que concerne aos serviços 

contratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

a) Responderá por perdas e danos, a serem apuradas em ação própria, a parte que 

infringir qualquer cláusula deste contrato. 

b) A interrupção de fornecimento por parte da CONTRATADA, por motivo alheio à 

vontade do CONTRATANTE, obriga a mesma a pagar multa de 10% (dez por cento) do 

valor deste Contrato, além das penalidades aludidas nos Artigos 87 e 88 e seus incisos, 

da Lei 8.666193 e suas alterações, no que couber. 

c) Havendo infringência contratual, o contratado será penalizado com asseguintes 

sanções administrativas: 

- Advertência; 

II 	- As sanções previstas nos incisos II e IV do art. 78 da mesma Lei. 

CLÁUSULA OITAVA - DÁ INEXIGIBILIDApE DE LICITAÇÃO 

A presente contratação está fundamentada quando à Dispensa de Licitação, com base 

no Art. 25, Inciso 1, da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666193 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DÁS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) 	Ocorrendo a previsão do art. 77, da Lei 8.666193 ficam ressalvados e 

reconhecidos os direitos da Administração da Câmara Municipal em caso de rescisão 

administrativa. 

Ia) 	A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação apresentadas na proposta. 

c) 	A publicação resumida deste termo será publicada no local de costume, como 



a 
CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 

Estado do Tocantins 
Praça da Bíblia, 744—Centro - Cep 77.560000 - Fone 63 3521-1101 

condição indispensável par sua eficácia, conforme Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 
8.666193 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO COMPETENTE 

As partes elegem o Foro da Comarca da Contratante, na forma da Lei 8.666193, o 

competente para dirimir eventuais pendências originadas do presente contrato, 

renunciando a outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e concordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado 

conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, devendo ser publicado o resumo 

do seu conteúdo no local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente, 

observados os procedimentos do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666193. 

Brejinho de Nazaré - TO, 29 de janeiro. de 2020. 

CONTRATANTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO. 

CNPJ: 25.042.58110001-55 

CONTRATADA 
LEOBAS & CIA LTDA 

CNPJ: 02.463.58810003-07 

Testemunhas: 
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