
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Termo de Contrato - n. 007/2016/PROGERIIPAM 

Contrato de Fornecimento de combustível, que entre si 
celebram o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - 
IPAM e, do outro lado à empresa ROVEMA AUTO 
POSTO LTDA para os fins que especificam. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, Autarquia Municipal instituída como Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 34.481.804/0001-
71, com sede à Rua Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, n. 2760 - Bairro Embratel, Porto 
Velho - RO, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr. JOSÉ CARLOS 
COURI, portador da cédula de identidade n. 351.454 SSP-MG e inscrito no CPF sob n. 
193.864.436-00. 

CONTRATADA: ROVEMA AUTO POSTO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob n.11.523.829/0002-76, com sede à Avenida Prefeito Chiquilito Erse, n. 
4464, Bairro Nova Porto Velho, - Porto Velho/RO, neste ato representado pelo seu 
representante legal, Sr. ADELIO BAROLFALDI, portador do RG n. 1.335.952 - SSP/PR 
e inscrito no CPF sob n. 251.732.519-72. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por 
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes durante a sua vigência, tudo de 
acordo com a legislação em vigente, em especial a Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, nos 
termos do que consta do processo administrativo n. 0225/2016, mediante cláusulas e 
condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do obleto 
1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento parcelado e direto na bomba do posto 
de combustíveis da contratada de combustível veicular (gasolina e óleo diesel S-10) 
visando o abastecimento da frota de veículos oficiais do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho. 

1.2. Os quantitativos estimados, unidades e especificações técnicas do objeto deste Pregão, estão 
contidas no Anexo 1 do Edital, o qual deverá ser minuciosamente observado pelo pelos licitantes 
quando da elaboração de suas propostas, em caso de discordância existente entre as 
especificações deste objeto descritas no Edital, e as especificações constantes no Anexo 1 - Termo 
de Referência do Edital, prevalecerão às últimas. 

Parágrafo Primeiro - Integram o presente instrumento, como parte dele indissociável, os 
seguintes documentos: 

a) Parecer da Auditoria n. 2656/2016, fis. 420 à 421; 
b) Parecer n. 627/PROGER/IPAM, fis. 423 a 433 dos autos; 
c) Processo Administrativo n. 225/2016; 
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& 

Cláusula Segunda - Do Regime de Execução: 
O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário, conforme valores 
contratados e previstos na cláusulas. 

Cláusula Terceira - Dos Preços contratados: 
O valor global estimado para a presente contratação será de R$ 19.200900 (DEZENOVE MIL E 

DUZENTOS REAIS), para o período contratado (12 meses), sendo que os valores unitários 
contratados estão consiQnados na tabela abaixo: 

Parágrafo Primeiro - O valor mensal devido à CONTRATADA, corresponderá aquele 
apurado quando da aferição do fornecimento relativo ao período de referência para fins de 
pagamento, devendo ser atestados somente o quantitativo efetivamente requisitado e 
utilizado pela CONTRATANTE levando-se em consideração os valores unitários dispostos 
neste instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo - O valor global estimado para contratação é estimado, podendo variar 
de acordo com o consumo do produto, para mais ou para menos, razão pela qual foi emitido 
empenho por estimava. As variações de acréscimos que indiquem o reforço do empenho 
deverão obrigatoriamente estar justificadas e demonstradas previamente nos autos (inclusão 
de novo veículo na frota, por exemplo), obedecendo-se sempre, os valores unitários 
contratados. 

Cláusula Quarta - Das Condições de Pagamento: 
A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, o valor apurado para o 
período a que se refira a Nota Fiscal ou Fatura devidamente certificada pelo Fiscal do 
Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da apresentação da nota. 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos decorrentes do presente contrato obedecerão ao que 
dispõe os artigos 62, 63 e 64 da Lei Federal 4.320/1964, em especial quanto à necessária e 
prévia liquidação da despesa que, no presente caso, dar-se-á pela conferência das requisições 
de fornecimentos emitidos no período a que se referir a Nota Fiscal/Fatura apresentada, 
devendo ser certificados somente os fornecimentos efetivamente realizados no período. O 
prazo para liquidação da despesa não poderá exceder a cinco dias, contados da apresentação 
da Nota Fiscal ou Fatura pela CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - Somente serão pagos os fornecimentos efetivamente requisitados 
pela CONTRATANTE e realizados pela CONTRATADA (abastecimento na bomba), 
sendo de responsabilidade do Fiscal e do servidor ou setor competente para gerenciamento 
do uso de combustível no âmbito do IPAM adotar medidas efetivas de controle de uso dos 
materiais, mediante formulário padrão de requisição para fornecimento, o qual deverá ser 
autorizado por pessoa competente e preenchido corretamente. Não serão aceitos para fins de 
pagamento requisições rasuradas. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR TOTAL 
(BANDEIRA DO POSTO) UNITÁRIO ESTIMADO 

01 DIESEL S-10 LITRO 6.000 R$ 3,20 - R$ 19.200,00 

Parágrafo Terceiro - Os autos, após o recebimento definitivo OS serviços e atesto na Nota 
Fiscal ou Fatura pelo Fiscal do Contrato, serão encamihhados à Coordenadoria 
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Administrativa Financeira do IPAM (COAF), para fins de pagamento, no prazo previsto 
nesta cláusula. 

Parágrafo Quarto - No texto da Nota Fiscal / Fatura deverá constar obrigatoriamente, as 
seguintes informações: 

a) O objeto da prestação do serviço; 
b) O número do processo que deu origem à contratação e, 
c) Número da conta e agência bancário do beneficiário. 

Parágrafo Quinto - Como condição para o pagamento, em todo caso, deverá ser 
apresentado pela CONTRATADA a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
mediante Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da 
Receita Estadual - SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (Lei n. 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos 
sítios eletrônicos respectivas, as quais serão conferidas "on une' pelo servidor responsável e 
juntadas aos autos. 

Parágrafo Sexto - Transcorrido o prazo estabelecido nesta cláusula para o prazo 
estabelecido, fica a CONTRATANTE obrigada a atualizar monetariamente o valor devido, 
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, tendo 
por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio 
da aplicação da seguinte fórmula: 

EM= 1 x N x VP 
Onde: 
EM: Encargos moratórios; 
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
1: índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 

1= 1= 6/100 1=0,00016438 

Parágrafo Sétimo - Em hipótese alguma será devida atualização monetária por parte da 
CONTRATANTE quando o eventual atraso de pagamento ocorrer por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, em especial por ausência de documentos, certidões exigidas neste 
instrumento para fins de pagamento ou informações incorretas constante da Nota 
Fiscal/Fatura, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a substituição da Nota quando 
houver erro no documento. 

Parágrafo Oitavo - À CONTRATANTE fica reservado o direito de efetuar glosas parciais 
ou totais no valor da Nota Fiscal ou Fatura apresentada relativa a fornecimentos não 
recebidos pelo Fiscal do contrato, devendo ser elaborado pelo mesmo o relatório com 
exposição dos motivos de glosa, o qual deverá ser submetido ao Gestor do contrato e 
aprovado pelo Ordenador de Despesas do Instituto, se este não for o próprio gestor do 
contrato. Do relatório previsto neste parágrafo, será encaminhada uma via do mesmo à 
CONTRATADA. Os valores não glosados poderão ser pagos normalmente pela 
CONTRATANTE, no prazo avençado. 

Parágrafo Nono: Contra eventuais glosas de pagamento, caberá recurso a ser inerposto 
CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados ck recebimento do relatório, 
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dirigido ao Fiscal do Contrato que poderá rever sua decisão ou não. Não acatando os 
motivos do recurso, o Fiscal instruíra os autos remetera para conhecimento e apreciação do 
Diretor Presidente para deliberação. O recurso de que trata este parágrafo encerra, no âmbito 
administrativo, as vias recursais contra as glosas que eventualmente venham a ser feitas 
quanto ao pagamento. 

Parágrafo Décimo - Caso recebido e deferido o recurso previsto no parágrafo acima os 
valores devem liberados na primeira fatura subseqüente ao julgamento do recurso que tiver 
sido provido. 

Cláusula Sexta - Do Reajuste: 
O valor do presente CONTRATO é irreajustável, na forma da legislação vigente, 
considerando o prazo de contratação, ressalvado o direito de reequilíbrio econômico-
financeiro das partes previsto na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Cláusula Sétima —Da Vigência Contratual e início do fornecimento do material: 
O presente CONTRATO terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do 
presente instrumento, contados na forma do art. 110 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Os fornecimentos relativos a este instrumento contratual ficam 
assegurados desde a data de sua assinatura, mediante emissão de requisição de fornecimento 
pela CONTRATADA, até o prazo final de sua vigência. 

Cláusula Oitava - Dos Recursos: 
O valor global deste CONTRATO, considerando o período de contratação (12 meses) está 
estimado em R$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS). 

Parágrafo Primeiro - As despesas para custear o fornecimento no presente exercício, ou 
seja, no ano de 2016 estimada em R$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) estão 
consignadas no presente exercício à conta da programação orçamentária abaixo: 

Descrição - Administração da Unidade 
Nota de Empenho n°. 000610 
Programa de Trabalho: 0912200072001 - Administração da Unidade 
Elemento de despesa: 339030010000 - 1049 Combustíveis e Lubrificantes 
Automotivos. 
Fonte de Recurso: 103 - Fonte Recursos do Tesouro 

Parágrafo Segundo - As despesas para custear o fornecimento do material objeto do 
presente relativas ao exercício seguinte serão empenhados em dotação orçamentária própria 
prevista para tanto, relativa ao exercício financeiro correspondente. 

Cláusula Nona - Do Recebimento: 
O objeto da presente contratação será recebido pelo CONTRATANTE, por meio do Fiscal 
de Contrato devidamente designado para tanto, na forma prevista no artigo 73 da Lei n. 
8.66693, mediante verificação das requisições emitidas e atestadas pelo condutor no 
período. 

Parágrafo Único - Os serviços serão recebidos conforme abaixo: 
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a) Provisoriamente, pela CONTRATANTE, mediante recebimento da Nota Fiscal e 
Documentos exigidos no presente contrato, para posterior das requisições emitidas 
pelo IPAM no período, o que não poderá ser superior a cinco dias contados da 
entrada da Nota Fiscal! Fatura no IPAM. 

b) Definitivamente, mediante atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato; 

Cláusula Décima - Das Obrigações da Contratada: 
Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais disposições legais 
e ainda, no Termo de Referência (anexo 1 do edital) constante dos autos do processo 
administrativo n. 225/2016, a CONTRATADA obrigar-se-á: 

1. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade observada na prestação dos 
serviços; 

II. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais 
encargos sociais relativos a seus empregados; 

III. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação ora efetivada; 

IV. Abastecer os veículos que compõem a frota do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Porto Velho, IPAM, somente mediante requisição, assinada por 
pessoa autorizada, com combustíveis com as especificações e da bandeira que foi contratada 
nesta oportunidade, devendo ser produtos de primeira qualidade, de acordo com as 
especificações e normas da Agência Nacional de Petróleo ANP e INMETRO; 

V. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das normas 
permitidas por lei; 

VI. O(s) posto(s) de combustíveis da contratada deverão manter atendimento 24 (vinte 
quatro) horas, durante toda a vigência do Contrato; 

VII. Identificar o condutor do veículo, exigindo do mesmo, identificação funcional; 

VIII. Dar prioridade de atendimento à CONTRATANTE, obrigando-se na falta de 
combustíveis a providenciar imediatamente a aquisição dos mencionados produtos, em outro 
estabelecimento, sem que isso venha a acarretar qualquer ônus extra para o IPAM; 

IX. Não receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, uma vez que as 
mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 

X. Ressarcir à CONTRATANTE ou a terceiros quanto a qualquer dano causado por seus 
empregados ou prepostos, durante o fornecimento de combustíveis; 

XI. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do Contraio, inclusive 
seguros de acidente, impostos, contribuições previdenciárias, encargos traba1histas e 
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quaisquer outras que forem devidas, quer em relação ao fornecimento dos produtos, quer em 
relação aos empregados; 

XII. Não subcontratar a totalidade do fornecimento, objeto do presente contrato. Qualquer 
subcontratação parcial só poderá ser feita com prévia autorização IPAM, permanecendo, no 
entanto com integral responsabilidade pelo cumprimento do fornecimento a ser contratado; 

XIII. Manter durante toda a execução do Contrato, a regularidade apresentada para 
habilitação no certame, na forma disposta no inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93; 

XIV. Remeter, mensalmente à CONTRATANTE todas as requisições de Combustíveis 
emitidas, através de um relatório circunstanciado, acompanhado da correta Nota Fiscal ou a 
Nota e a fatura dos produtos ofertados, para efeito de pagamento. 

XV. A Contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente, ao IPAM ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes 
ou empregados na execução do contrato; 

XVI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1° do Decreto Municipal 
13.707/2014 e da Lei 8.666/93; 

XVII. Não cobrar, sob nenhum argumento e em hipótese alguma, valores adicionais para o 
fornecimento do combustível, além daqueles contratados, sob pena da aplicação das 
penalidades cabíveis; 

XVIII. Ao assinar o Contrato, a Contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio 
Bancário - DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva 
para todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho - 
RO, na qual se inclui o IPAM, deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações 
contratuais, conforme determina a Lei n°. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do 
Licitante). 

Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações da Contratante: 
Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais disposições legais, 
bem como, aquelas que constam do Termo de Referência (anexo 1 do Edital) juntados aos 
autos do processo administrativo n. 225/2016, a CONTRATANTE, obrigar-se-á: 

1. Promover a fiscalização dos fornecimentos conforme disposições e exigências 
contidas na legislação aplicável e no presente instrumento; 

II. Controlar a emissão de requisições e consumos dos combustíveis, na forma disposta 
nas regras legais e normativas aplicáveis; 

III. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou 
dolo da CONTRATADA ou seus empregados quando da prestação dos serviçps; 

1 
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IV. Efetuar o pagamento, na forma e prazo aqui convencionados; 

V. Fornecer as informações, documentos e condições necessárias à execução dos 
serviços, objeto deste CONTRATO; 

VI. Verificar a autenticidade e lisura das requisições emitidas no período, a qual não 
poderá estar rasurada ou assinada por pessoa não autorizada; 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE, sem ônus ou custos adicionais ao valor 
contratadao poderá a qualquer momento solicitar documentos e/ou testes e laudos técnicos 
exigíveis na forma do que dispõe a Agencia Nacional do Petróleo, de modo a comprovar a 
procedência e qualidade do material ofertado. 

Parágrafo segundo - É vedado à CONTRANTANTE aceitar materiais de marca ou 
especificações diferentes da contratada. 

Cláusula Décima Segunda - Das Penalidades: 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no Termo Referência n. 
006/2016 que instrui os autos do processo administrativo n. 225/2015 ou no presente 
contrato poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002, 
artigo 6°, 1, da lei 12.846/2013 e nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, e 
também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa 
e o contraditório: 

I. Advertência; 
II. Multas: 

a) Multa de 0,05% (cinco por cento) do valor total do Contrato, em casos de suspensão 
do abastecimento, sem prévia comunicação e por prazo superior a 2 (dois) dias, 
contados da requisição, limitada à 0,50% (cinqüenta por cento), quando ocorrer mais 
de 10 (dez) dias de suspensão, quando o processo será instruído para fins de rescisão; 

b) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução 
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções 
previstas em lei; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior; 

Parágrafo Segundo - As multas serão aplicadas após regular processo administrativo, 
garantido em todo caso a ampla defesa e o contraditório e poderão ser deduzidas do valor do 
faturamento que faça jus a Contratada pelo fornecimento ora contratado. Caso o valor do 
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contr4ada será convcada para 
complementação do valor homologado. 
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Parágrafo Terceiro - As sanções administrativas previstas neste contrato são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa; 

Cláusula Décima Terceira - Das Alterações Contratuais: 
O presente instrumento somente poderá ser alterado nos casos previstos em lei, para 
acréscimos ou supressões de quantitativos, na forma do que dispõe os incisos 1 e II do art. 65 
da Lei 8.666/93, mediante a necessária justificativa para o ato, quando será expedido o 
competente Termo Aditivo ao contrato. 

Parágrafo Único - As alterações contratuais devem ser objeto de autorização do Ordenador 
de Despesas, mediante prévio Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica do IPAM 
quanto à matéria. 

Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão: 
A inexecução total ou parcial do contrato pode ensejar a rescisão do presente Contrato. 
Constituem-se motivos para a rescisão contratual os previstos no artigo 78 da Lei n.° 
8.666/93, podendo o presente ser rescindido por: 

1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, desde que haja conveniência para a Administração; 

III. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela CONTRATANTE 

com as conseqüências previstas no CONTRATO e na legislação pertinente; 

IV. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei n.° 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 

V. A rescisão contratual unilateral pela CONTRATANTE acarreta as conseqüências 
previstas no artigo 80, incisos 1 a IV da Lei n.° 8.666/93; 

VI. O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 
execução do objeto deste instrumento; 

VII. O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual; 

VIII. A prática reiterada de atos considerados como faltosos, os quais devem ser 
devidamente anotados, nos termos do § lO do artigo 76, da Lei n.° 8.666/93; 

IX. A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa 
desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual e, 

X. Razões de interesse público, devidamente justificado: 
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1) Por ato unilateral, nos casos elencados no artigo 78, incisos 1 a XII, da Lei n.° 
8.666/93 e; 

2) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da 
Administração. 

Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização: 
O fornecimento ora contratado será fiscalizado e recebido de acordo com o disposto nos 
artigos 67 e 73, inciso 1 e parágrafo 2° e 3°, e 76 da Lei n.°  8.666/93, cabendo à 
CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio do servidor ou Comissão de Fiscalização 
designado para tanto, que deverá aferir mensalmente, além do cumprimento das disposições 
contidas no Termo de Referência n. 006/2016 que instrui o processo n. 225/2016, levará em 
consideração as demais normas e regras aplicáveis ao ramo de atividade, em especial às 
normas expedidas pela ANP. 

Parágrafo Único - São atribuições do Fiscal do Contrato ou Comissão designado: 

a) Notificar à contratada para cumprimento das disposições contratuais, legais e 
normativas, conforme o caso, assinalando prazo para tanto; 

b) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução 
dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da 
obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis, prepostos ou subordinados; 

c) Analisar as requisições emitidas no período, quanto a seu conteúdo e forma, 
exigindo o cumprimento dos procedimentos necessários ao gerenciamento e 
otimização do quantitativo ora contratado tanto da CONTRATADA quanto da 
própria CONTRATADA; 

d) Comunica ao Gestor situações anômalas ou que fujam à sua competência para 
deliberação quanto às providencias cabíveis no caso concreto; 

Parágrafo Segundo: A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao 
objeto contratado e a conseqüência e implicações, próximas ou remotas. 

Cláusula Décima Sexta - Dos Encargos Fiscais e Trabalhistas: 
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato, devendo apresentar, mensalmente, 
para fins de pagamento, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

Cláusula Décima Sétima - Da Vinculação, Legislação Aplicável e dos Casos Omissos 
Fica o presente vinculado ao processo administrativo n. 0225/2016 ao documento de 
aceitação de fornecimento adicional emitido pela Contratada. Aplicam-se ao presente 
instrumento contratual as disposições Legais e Normativas afetas à matéria, em especial a 
Lei Federal n. 8.666/93 e, quanto às regras técnicas, aplicam-se as normas expedidas pela 
Agencia Nacional do Petróleo - ANP, no que couber. Caso existam dúvidas decorrentes de 
fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios 
jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se os direitos da 
CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público - 
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Cláusula Décima Oitava - Do Foro: 
As partes contratantes elegem o foro comarca de Porto Velho, como único coi 
dirimir as questões que por ventura surgirem na execução da presente carta co 
renuncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHPkÍAM - 
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ana das Dores Araújo Casseb 
Procurador Geral do IPAM 

Cláusula Décima Nona— Da Publicação: 
Após a assinatura do presente a CONTRATANTE providenciará à publicação do extrato do 
presente Termo de Contrato no Diário Oficial do Município - D.O.M, na forma e prazo 
previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93 

E, por estar assim justos e acertados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Porto Velho - RO, 04 de Agosto de 2016. 

JOSÉ CAR1  -OS COM 
CONT1kATATE 

Presidënte I
,
JDAM

Representante Legal 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 

RG. Íi. RG. n. 

CPF n. CPF n. 
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