
CONTRATO N.º 16660

Contrato  de  fornecimento  que  entre  si  celebram  o 

Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  do  47º 

Batalhão da Polícia Militar (47º BPM) e a empresa Auto 

Posto Trevo D'Agua Ltda - ME, na forma ajustada.

Contrato  de  fornecimento  originário  do  Processo  de  Compra  nº  1256876 

000001/2014, da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2014, 

para o fornecimento de combustível automotivo comum para o 47º Batalhão da 

Polícia Militar, por meio da 75ª Cia PM com sede na cidade de Carangola/MG, 

no  exercício  2014, conforme  especificações  contidas  no  Anexo  I  do  Edital  e 

proposta comercial da empresa.

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 

Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelos Decretos Estadual nº 37.924, 

de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009 e nº 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: Polícia Militar de Minas Gerais/47º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Rua José de Freitas Lima Júnior, nº 47, Bairro Safira, em Muriaé / MG

CNPJ: 16.695.025/0001-97

Representante Legal: Cláudio Nazário da Silva Machado, Ten Cel PM

Nº. Polícia: 100.390-4                               CPF: 723.488.526-91

CONTRATADA:

Nome: Auto Posto Trevo D'Agua Ltda - ME

Endereço: Avenida Capitão Antônio Carlos de Souza, nº 1451, Bairro Santa Maria, 

Carangola/MG, Cep: 36800-000

CNPJ: 07.619.280/0001-60

Representante Legal: Paulo Henrique Nazário do Carmo de Oliveira

Identidade: 747.769-ES CPF: 816.991.827-87
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  no 

fornecimento  de  combustível  automotivo  comum  para  o  47º  Batalhão  da 

Polícia Militar, por meio da 75ª Cia PM com sede na cidade de Carangola/MG, 

no  exercício  2014, de  forma  parcelada  e   de  acordo  com  disponibilidade 

orçamentária, conforme especificações e detalhamentos consignados no Termo de 

Referência  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  01/2014,  Processo  de  Compra  nº 

1256876 00001/2014, que juntamente com a proposta da CONTRATADA passam a 

integrar este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de R$ 28.890,00 (vinte e oito mil e oitocentos 

e noventa reais)  no  qual  já  estão incluídas todas as  despesas especificadas na 

proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por item:

LOTE Nº

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

01 Gasolina  Automotiva Comum 7.400 R$ 3,09 R$ 22.866,00

02 Óleo Diesel Automotivo Comum 2.400 R$ 2,51 R$ 6.024,00

I - Os preços dos combustíveis fornecidos poderão ser reajustados na vigência deste 

Contrato,  desde  que  ocorra  acréscimos  ou  decréscimos  do  fornecimento  dos 

produtos  para  à  CONTRATADA  pela  refinarias  de  petróleo,  devidamente 

comprovadas por meio de documentos fiscais.

II  -  A  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –  CONTRATANTE,  avaliará  o  mercado 

constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço, 

observando, ainda:

a) Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados pela 

CONTRATADA no mercado, pelo preço “à vista” e serão avaliados quando ocorrer 
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manifestação de uma das partes, mantendo-se a diferença percentual apurada entre 

o  valor  originalmente  constante  da  proposta  do  fornecedor  e  aquele  vigente  no 

mercado  à  época  do  procedimento  licitatório,  com  vistas  a  manter  o  equilíbrio 

econômico-financeiro.

b)  As  alterações  de  preços  oriundas  da  revisão  dos  mesmos,  no  caso  de 

desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 01/2014 no endereço indicado no Anexo I-A do instrumento 

convocatório

I - A execução do objeto dar-se à nas condições estabelecidas no Anexo I mediante 

solicitação do gestor do contrato, com entrega imediata pela CONTRATADA.

II - O recebimento do objeto pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes 

procedimento, observando o disposto no artigo 74 da Lei Federal 8.666/93:

a) provisoriamente:, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 

com as especificações contidas no Anexo I,  e, encontrada alguma irregularidade, 

será fixado prazo para correção pela CONTRATADA;

b) definitivamente após 05 (cinco) dias, mediante a verificação do atendimento às 

especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação, observado o disposto 

no art. 10 do Decreto nº. 37.924/96.

III -  havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de 

pagamento  serão  suspensos  e  será  considerado  o  fornecimento  em  atraso, 

sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme 

o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

IV  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  a  Comissão 

Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais reduzirá a termo os fatos 

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
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CLÁUSULA QUINTA  - DO PAGAMENTO 

O  pagamento  será  efetuado  através  do  Sistema  Integrado  de  Administração 

Financeira  -  SIAFI/MG,  por  meio  de  ordem bancária  emitida  por  processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base no 

Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s) Nota(s) 

Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE

I -  O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria  e deverá 

realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo 

digital  da  NF-e  (o  destinatário  tem  à  disposição  o  aplicativo  “visualizador”, 

desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso 

da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da 

NF-e.

II - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

III  -  As  Notas  Fiscais  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

§ 1º O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o 

CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

§ 2º Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar 

sua  situação  perante  o  cadastro.  O  prazo  para  pagamento  será  interrompido, 

reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA

O objeto indicado na Cláusula Segunda é garantido durante toda a execução do 

contrato nas condições estabelecidas no Anexo I do Edital.

§ 1º Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, a 

suas expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização 

indevida.

I - É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A  despesa  decorrente  desta  contratação  correrá  por  conta  das  dotações 

orçamentárias:1251.06.181.141.4232.0001.339030.26,  1251.06.122.701.2002.0001. 

339030.26,1251.06.181.141.2001.0001.309030.26,  1251.06.181.141.4289.0001. 

339030.26 e 1251.06.181.141.4290.0001.339030.26, nas fontes de recursos nº 10, 

24, 25, 27, 31, 34, 45, 52 e 60 e demais dotações e fontes de recursos pertinentes 

ao exercício 2014.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

§ 1º DO CONTRATANTE

I  -  fiscalizar  e  avaliar  a  execução  do  contrato,  através  de  agente  previamente 

designado, podendo recusar o material entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA;

II  -  comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assinando-lhe prazo para que a regularize,  sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratualmente previstas;

III - promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

IV - efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

§ 2º DA CONTRATADA

I -  entregar e dar garantia para os bens no local determinado e de acordo com os 

prazos  estabelecidos  na  proposta,  contados  a  partir  do  recebimento,  pelo 

fornecedor, da autorização de fornecimento, quando solicitados na forma do Anexo I 

do instrumento convocatório;

II - responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e respectiva manutenção 

gratuita durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e 

manutenção sejam prestados por outra empresa;

III -  fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal e 

técnica e seu respectivo termo de garantia, conforme o caso;
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IV  -   responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  relativos  ao  fornecimento  do  bem, 

inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

V - manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;

VI  -   manter,  durante  toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

VII  -   providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  apontadas  pelo 

CONTRATANTE; 

VIII -  arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados  por  ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados, 

contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

IX  -   responsabilizar-se  pelo  cumprimento  de  todas  as  normas  estatuídas  pela 

legislação  trabalhista,  social  e  previdenciária,  tanto  no  que  se  refere a  seus 

empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda 

e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas 

normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências 

do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pela eventual 

inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-lo 

do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais 

e honorários de advogado arbitrados na referida condenação.

X -  observar para transporte dos combustíveis, seja ele de que tipo for, as normas 

adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.;

XI  -   manter  Representante  Comercial  (preposto)  na  cidade  de  Muriaé/MG e/ou 

Carangola, conforme a contratação, durante a execução do contrato;

XII  -   fornecer  os  combustíveis  utilizados  pela  CONTRATANTE,  objeto  deste 

contrato,  mesmo  em  caso  de  greve  de  seus  funcionários  ou  de  empresas 

responsáveis pelo transporte de combustível;

XIII -  aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

XIV  -  realizar,  à  sua  conta,  testes  de  qualidade  dos  combustíveis  nos  tanques 

utilizados pela CONTRATADA, quando solicitado;
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 

injustificado  na  execução  do  objeto,  sujeitará  o  CONTRATADO  às  penalidades 

previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os 

artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

13.1.1  -  ADVERTÊNCIA  ESCRITA,  comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à 

conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 

assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

13.1.2 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, 

nos seguintes percentuais:

I) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor  

do serviço não realizado;

II) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias;

13.1.3 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 

20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do 

objeto  com  vícios  ou  defeitos  ocultos  que  o  tornem impróprio  ao  uso  a  que  é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

13.1.4  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 

nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto 

Estadual nº 45.902/12;

13.1.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 

A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  enquanto  perdurarem  os  motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

§  1º  São  consideradas  situações  caracterizadoras  de  descumprimento  total  ou 

parcial das obrigações contratuais: 

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente;
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II  -  retardamento  imotivado de fornecimento  de bens,  da  execução  de obra,  de 

serviço ou de suas parcelas;

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual;

IV  -  entrega  de  mercadoria  falsificada,  furtada,  deteriorada,  danificada  ou 

inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI - prestação de serviço de baixa qualidade;

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas nesta cláusula.

§  3º  A  multa  será  descontada  da  garantia  do  contrato  e/ou  de  pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA.

§  4º  A  aplicação  das  sanções  observará  o  devido  processo  administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei  

Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902/2012.

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III  e IV do § 1º serão obrigatoriamente  

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual - CAFIMP. 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do contrato  será  exercida  pelo  Chefe da Seção de 

Transportes do 47º BPM, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, 

em  conformidade  com  o  previsto  no  Anexo  I  do  Edital,  na  proposta  da 

CONTRATADA e neste instrumento.

§  1º  Em  caso  de  eventual  irregularidade,  inexecução  ou  desconformidade  na 

execução  do  contrato,  o  agente  fiscalizador  dará  ciência  a  CONTRATADA,  por 

escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

§  2º  A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  e  nem  reduz  a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades  havidas  na  execução  do  ajuste,  aí  incluídas  imperfeições  de 

natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela 

lei civil.
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§ 3º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

da contratação caso o mesmo afaste das especificações do edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

Este  contrato  tem vigência  até  31/12/2014,  contados a partir  de  sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo artigo 65 da Lei nº 

8.666/93,  desde  que  devidamente  fundamentado  e  autorizado  pela  autoridade 

competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 

desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 

CONTRATANTE  autorizada  a  reter  a  garantia  do  contrato  e/ou pagamentos 

eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA 

não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

9



II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do 

objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa 

Oficial de Minas Gerais, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 

da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer 

dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este contrato em 02 (duas) vias,  de igual  teor, 

juntamente com as testemunhas que também o assinam.

Muriaé, 10 de fevereiro de 2014.

_______________________________________________
(a) CLÁUDIO NAZÁRIO DA SILVA MACHADO, TEN CEL PM

   CONTRATANTE   

___________________________________________
(a) PAULO HENRIQUE NAZÁRIO DO C. DE OLIVEIRA

CONTRATADA

____________________________________
(a) Evanderson da Silva Demarque, 3º Sgt PM

   CPF: 816.855.646-15   

_________________________________
(a) Valéria Vilas Boas do Carmo

CPF: 925.573.927-13
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