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Pregão Presencial - Edital nº 003/2017  
Processo Administrativo Municipal n° 202/2017  
  
Objeto: “Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis 
para os veículos da frota municipal, com abastecimento direto na bomba, para o 
exercício de 2017”. 
 

 
Vistos. 

 

A empresa AUTO POSTO DBV LTDA, apesar de justificar a impossibilidade de 

fornecimento dos produtos vencidos nos autos o Pregão supracitado, em especial 

alegando a existência de “operação de compra e venda” e troca de direção da empresa, 

inclusive relatando e juntando boletim de ocorrência sobre eventuais “roubos” de produtos 

no estabelecimento comercial. 

Requereu por fim prazo de 30 dias para restabelecimento do fornecimento dos 

produtos, o que em tese aconteceria somente a partir de 25/10/2018. 

Importante relatar de desde 11/09/2018, não há fornecimento de combustível por 

parte da empresa vencedora, sendo que a municipalidade está adquirindo de forma 

emergencial os combustíveis através do segundo colocado no presente pregão, empresa 

AUTO POSTO PONTE PRETA LTDA. 

Em que pese a justificativa apresentada, verifica-se na alegação apresentada que 

a empresa infringe vários dos itens especificados no contrato, não somente em relação ao 

fornecimento, como vemos em Clausula Décima do mesmo: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
A PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, suspender total ou 
parcialmente, bem como rescindir o presente contrato sem direito à CONTRATADA de 
qualquer indenização, podendo ser contratado com terceiros a conclusão das entregas. 
Parágrafo Único: A PREFEITURA poderá, ainda, declarar rescindido o presente 
contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das 
hipóteses previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93, também nos seguintes casos: 
1. Na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 
2. Não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento 

irregular; 
3. Quando pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a 

incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato ou para prosseguir na 
sua execução; 
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4. Na ocorrência de decretação de falência, pedido de concordata, instauração de 
concurso de credores, liquidação ou dissolução da CONTRATADA;  

5. Se ocorrer alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que a juízo da PREFEITURA, prejudique a execução do contrato; 

6. Se a CONTRATADA transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, sem a 
prévia e expressa autorização da PREFEITURA; 

7. Em havendo, subcontratação parcial a CONTRATADA ficará responsável pelas 
obrigações e ônus assumidos perante a PREFEITURA; 

8. Por acordo mútuo por razões de exclusivo interesse do serviço público.  

 

 Em especial, vemos as infrações aos itens: 

 

A própria empresa relata na defesa a existência de “operação de compra e venda” 

e troca de direção da empresa, o que em si não é permitido em contratos público, em 

especial no caso em concreto. Desta forma, evidenciado o descumprimento não somente 

pelo não fornecimento dos serviços, bem como fundada em defesa intempestiva, é que 

não há de se acatar a justificativa. 

Desta forma, declaro rescindido o Contrato n° 017/2017, nos termos da Clausula 

décima do mesmo, e atribuo a penalidade de Advertência a empresa AUTO POSTO DBV 

LTDA, nos termos da Clausula Nona, alínea A do contrato, servindo-se esta decisão de 

ciência da mesma. 

Sem prejuízo, intime-se a empresa classificada em segundo lugar para 

formalização de contratação de fornecimento nos termos do Edital até a vigência do 

contrato do presente pregão em 31/12/2018. 

 

Monte Alegre do Sul, 26 de setembro de 2018 

 
 
 

2. Não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento 
irregular; 
3. Quando pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a   
incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua 
execução; 
5. Se ocorrer alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que a juízo da PREFEITURA, prejudique a execução do contrato; 
6. Se a CONTRATADA transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, sem a 
prévia e autorização da PREFEITURA 
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Leandro Affonso Tomazi 
 Pregoeiro 
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