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oESI'AI'O DO MAMNHÃO
CAMAM MTINICIPAI, DE &iO BERNARDO

( NP.t A7 ó)9 520.@4t47
Rua ( onego N.not t'2 I 5-( entro. C[l' ô5 Jtllxn

:;ào Benfido 14,4

CO:{TL{TO \" 0o3/2or9l(-ÂMAR^
PREGÂO PRESET-CLdL N" Om/,OT9 _ CPL/CÂMARA
PROCESSO ADMINISTRÁT|VO N.-". 0052019

TERMO DE CONTRATO QUE f,NTRE .SI
Cf,LEBRÁM A CAD'A&{ MUNIC'PAL DE SAO
BERNARDO f -{ T]§TPRISÁ AUTO POSTO
AVENIDÂ . t,E. PÂRÀ FORT{ECIMENTO SOB
Df,}T.{\DA DE COMBUSTÍVEB PARA A
('AMARÀ \II]NICIPAL Df, SÀO
BI]RNARDO/\IA.

A CÂMARA MT]NICIPAL DE SÃO BERNARID/MÂ. iÍI§critâ no Cadasbo NacioM] de
Pessoas Juridicas sob o n'07.629.520/0001-07, sediadâ na Rua Conego Nestor n9l5-Ceúo.
CEPi 65.550-0@, Sdo Bema.dolÀ{A, dorsvante designada CONTR{?ANTE, neste stô
repÍesentado pelo Presidente o sr. BI,RNARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVÁLHO,
brasileiro, cssrdo, inscíto Ío CPF n'CPF n0 961.230.523-49, porrador do RG n'418326959
SSP/MA, rosidente e domiciliâdo nâ nesta Cidade e a empresa AUTO POSTO AVENIDA -
ME, inscrita no CadastÍo Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o
n" 11.672.679/0001-81, com s€de Ía Rua Cônego NestoÍ, n'ó33, BaiÍo {enrro, Município de

Sâo Bemardo/MÀ CEP nô 65.550-000, Telefone (98\ 3245-1271. e-Ína;l:
autooostoavenidashúAhotmârl.com, neste ato denominâda CONTRATADA, ÍepÍesentâdâ poÍ
seu úcio proprietrírio MAURO Df, SOUZA. brasileiÍo, câsado, inscrito no Cadastro de Pessoa

Fisicâ CPF. sob o ó02.530.459-91, poÍador do R.C. no 055781432015-2 SSP MÀ
RESOLVEM celebÍar o presente Contrato decorreDt€ da licitação na modâIidade Prcgão
Presenciol n." 003/2019 e do Pmcesso AdministraÍivo n." 005/201. com fundamento da Lei n'
8.666. de 2l dejunho de 1993. da Lei n' 10.520. de 17 dejülho de 2002 e na l.ei no 8 07& de
1990 - Código de Defesa do Consumidor. mediânte as seguintes cláusulas e condi@s:

I. CLÁUSULA PRTMEN.{ - OBJETO

l.l. O objeto do pÍesente Termo de ContÍato é a Contrst ção de pes3oâ jurídi.r psr* o
fomecimcnto, sob demendÀ dê combustív€l de intere§se ds Câmârâ Municipal da Sâo
Ben irdo, confoÍme especificâções e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregâo
identiÍicado no preâmbulo e na propoÍa vencedoÍa, os quais integmm este instrurncnto,
indspendente de transcrição.

1.2. Dis,criminação do objetol

(
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IÍEM Toial

Gasolina comum R$ 25.143.00

2. cLiusul"A socuNoa - vlcÊucr,r

2.1.O Vazo de vigência deste Termo de ContÍalo seÍá ,té 3ul2nDl9 contados dâ
assinatum do conEato, pÍoÍrogável na forma do âÍ. 57, § 1", dâ ki no 8_666, de 1993.

3. CLÁUSULÁ TERC EIRA _ PREÇO

3.1. O valor do pÍesente Te.mo de Contato é de 25.143,p{, (rintô e circo mil, ccntos €
quârenta e três Íeais).
3.2. Estima-se que o cronograma de des€mbolso ssrá global diluido mensalmente, a partir
do rec€bimento dâ demandâ meÍsal do obielo, nos teÍmos da alinea "b". inciso XMo aÍ.
40, da Lei Federal n'8.666/93.
3.3. No !âlor acima estâo incluídâs todâs as despesas ordfuárias diretas e indiretas
decorrentes da execuÉo contratual, iÍclusive tributos €/ou impostos, encagos sociais,
Eabalhistas, previdenciririos, fiscais e comeÍciais incidenles, taxâ de admidstraçeo, fiete,
seguÍo e ouhos necessários ao cumprimenlo inlegral do objeto da conbatagão.

4. cúusulA euARrA - DorAÇÁo oRç,A.nmtrÁnn

4.1. As dospesas decorre gs desta conÍataçlo estão prograrnadas em dotação orçarnentiária
pópri4 prevista no orçamenlo da CámsrÀ para o exercicio de 20lq na clâssificaçâo
abaixo:

01031 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

s. cLÁusuLA eUINTÀ - rAGAMEN-ro

5.1,O pagarnento será feito pela CámaÍa Municipal de São Bemardo/MA! em moeda
correÍrte nacionâI, mediante TÍansfeÍàcia Bancrária Eletrônica. diÍeto na Conta da
Coúêtada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias aÉs a dara do reccbiftento
definitivo do material, mediânte a ryresentação da coÍrpetente Notâ Fiscal ou FatuÍâ;

5.1-1. A CONTRÀTADA deveÍá pÍotocolâr na sede desta Câmara a solicitâção de
pagâmento, assinada e cârimbada pelo representanle iegal da empresa em papel timbrado,
§ontendo o n' do procesm licitatório, as informaçôes para cÍAih em contâ coÍente
como: nome e núInero do Banco, nome e número da Agência e númeÍo dâ cont4
anexando a Nota Fiscal devidaÍnsnte atesta. emitidâ sem rasuÍa em letra bem legivel.
juntamente com cópia ilo contrato, cópia da nota de empeÍúo como tmMrn as demais
ceÍtidões atuâtizadas: CeÍtificado de RegulaÍidade de SituaÇâo do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, Cerridão de Débiros TÍabalhisras CNDT, Cerridão Negatila
de D€blto luíto à PÍetidência Social - CND, Certidão Conjuntâ Negattva de Débiros
Relativos â Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida por órgãos dâ
Secretsria da Receiaa Federal do Bmsil ê da ProcuÍay',ol,a Aeral d.a Fazends Narional, e
c€rtidôes negativas de débitos expedidas poÍ órgãos das SecÍetârias de Fâzendâ do Estado
e do Municipio.

j
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5.3. O r€€ebimento não exclui â responsabilidáde dâ Contratadâ pelo perfeito desempenho
do material fomecido, cabe[do-lhe sanaÍ quaisquer inegularidades dáectadas quando da
utilização do rêferido mâterial:
5.4. A nola fiscal/fatura devení seÍ emirida pela própria Conuatad4 obÍigaloriün@te com o
número de inscrigâo no CNPJ, constante da Notâ de Emperiho e do Contrato, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outÍo CNpJ. mesrno de filiais ou da marriz.
5.5. O pagamento daÍ-se-á diretamente nâ contô corÍente da Co[arrLda,ju{to ao Banco do
BÍasil, Agência no 2826-6 e Contâ CoÍrente nô 28000-3

6. CLÁLISULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAçÓES

6.1. O preçô côntratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alteraçôes contÍatuais regeÍ-se-ão pela disciplina do aÍ. 65 da Lei Ílo g.666,
de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitff, Ías mesmas condições contÍatuâis os
acÍéscimos ou supÍessôes que se fizerem necessários, até o limite de 257o (vinte e crnco por
cento) do valor iniciâl ahrâlizado do contralo.
6,4. Às supressôes resultantes de acordo selebrado enae as partes conhatantes poderâo
excôder o limite de 25% (viote e cinco poÍ cento) do valor inicial atualizaato do conrÍato.

7. CLÁUSULÂ SÉTIMÀ . ENTRECÂ f, RECEBIMENTO DO OBJETO

?.1 - O combstivel deverá s€Í fomecido de forma parcelada e continua no estab€lecimetrto
da ColEatâd4 mediânte apresentação em 02 (duas) üas do documento de requisigão,
pÍeenchido com a{s) especificações e quantidâde(s) do(s) produtos(s) soticitado(s) e
deüdarncntô assirado, sobre cârimbo, p6lo Cestor da past4 ficândo a primeira via eln
poder da ContÍatada e a segunda üa em podêr da Contralatte, devidarnentà assinada sobre
cârimbo, p€la Contratada no ato do úastecimmto.
?,2. Fica vedado o substabelecimento par:a abastecimento.
7.3. O fomecimento terá início a pâÍtir da data de âssinâtura do contrato que dev6á ter
úgência alé o diâ 31/12120I8.

E. CLAÚSULA OmAVA - FtSCALIZAÇÂO

8,1. A Íiscalizaçâo dâ execução do objeto será efetuada por RepÍesentante designado peta
CONTRATANTE,

9. CLÁUSULA NoNA. oBRIcAÇoEs DA coNTRÁTAniTE E DA CoNTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sâo aquelas previstas Ío
Termo de Referência

IO. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÕES ADMINISTRÁTIVÀS

l0 I Comete infÍaçào administrativa nos teúlos dâ Lsi n. g.666. de 1993 e da Lei no
10.520, de 2002, a Contrarada que:

5.2. Cono condrção paro Adt tihistração ektuat o lngamento. d licibnle wncedora dererá
munrer as nresmus corulições de habilitação:
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l0.l.l inexecutar rolal ou parcialmente quâlqueÍ das obrigaçtes assumiãas ern
decorrência da conúataçâo;

I 0. L 2 ensejar o retardarnento da execuçâo do objeto;
I0. L3 Êaudâr na execuqão do contÍato;
I 0. L4 cotnpoÍâr-so dc modo inidôÍleo:
| 0.1.5 cometer fÍaude fiscal:
10.1.6 nâo 6annrer s pÍoposk

10.2 Á ConEatadâ que cometer qualqueÍ dâs infraçôes discrimiDadas no subit€m
acima ficaÍá sujeit4 sem prejúzo da responsabilidade ciül e cÍimtual, à seSui es
sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim sntendidas aquelas que nào
acarretem prejüzos significativos para a Contratante;

10.3 multa moÍatória de 0,3o/o {zeÍo ürgula três por c€oto) por diâ de atsaso
injustificado sobre o valor da parcela inadimpüda até a data do efetivo inadimplemento,
observardo o limite de 30 (trinta) diasi

10.3.1 multa compensâtória de l0olo (dez por cento) sobrÊ o valor tota.l do
contrato. no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2 em câso de inexecução parcial, a multa comp€ÍrsatóÍiÀ no mesmo
percentual do subitem acimâ. seÍá aplicadâ de forma proporcional à obrigâção
inadimplida;
10.3.3 suspensâo de licitaÍ e impedimeíto de cont ataÍ com o órgão, entidade
ou unidâde adminisüâtivâ pelâ quâl a AdministÍação hiblica opeÍa e atua
concÍetáIirente) pelo prâzo de até dois àrosi
10.3.1 imÍ,edimento de licitaÍ e contrarÍr cúm a C&nara Municipal de São
Bernardo,MA com o consequente descredenciarnento no Sistema de Cadastro
Próprio da CAMÂRA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declarâçâo de inidoneidade par.a licitar ou cotrtratar com â
Administração Pública enquanto perdularem os motivos detenninaltes da puniçào
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria aüoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempÍe que a Contratada ressarct â Contratante
pelos prejuizos causâdos;

Também ficaÍn sujeitas à penalidades do âí. 87, II e IV dâ l,ei n.8.66ó, de
I 993, a Contraada que:

10.4.1 teúâ sofrido condenaçâo definitiva por pÍâticaÍ, poÍ úeio dolosoq
fraxde fiscal no recolhi!Íento de quaisquer tributos;
10.4.2 teúa praticado atos ilisitos visándo â frusEâ, os objetivos ds licitação;

lo.4.3demonsae flão possuir idoneidade para contÍatiir com a AdÍninistÍaçâo €m
viÍtude de alos ilícitos pÍaticados.

l0 5 A aplicaçâo de qua.lquer das penalidades previstas rcâlizâr-se-á em processo
administÍativo que asseguará o contraditório e a anpla defesa à Contratada observando-se
o pmcrdimento prelisôo na Lei n'8 ó6ó, de 1993.
10.6 A autoridade compelente, na aplicaçâo dÀs sançôes. levará em consideraçâo
graüdade dâ condura do infratoÍ, o caráter educalivo da penâ- beÍn como o dano causado
AdministÍaçâo, obsenâdo o principio da proporcionalidade.
J0.7 As penatjdâdes serào obrigatorianente Íegistraalas no Sistema de Cadastro
PÍópÍio dâ CAMARA.
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10.1. O prcse[te Temro de Contato podeÍá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei ['8.666, de 1993, com as consôquênsias indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem pÍejuizo das sanções aplicáveis.
10.2. E admissivel a fusão, cisâo ou incorporaçáo da cofltÍâtada çoÍ/eÍn outÍa pessoa
juridicâ, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitação exigidos ía licitâção original; sejam msntidas ás de.nais cláüsulâs e côndiçôes
do contrato; não haja prejuizo à execuçâo do objeto pactuado e haja a anuência expressa dâ
Adminishaçâo à continulalade do contÍato.
t0 3 Os casos de rescisão contÍâtual serâo formalmente motrvados, assegurândo-se à
CONTRATÁDA o direito à pÍévia e arnpla defesa.
10.4. A CONTRÀTADA reconhece os diÍeilos da CONTRÀTANTE em câso de
rescisâo administ ativa preústa rc aÍ. 77 da L,ei no 8.666. de 1993.
10.5. O tenno de Íescisão seÍá precedido de Relâtório itrdicátivo dos seguinles
asf,€ctos, conforme o câso:

10.5.1. BalaDço dos eventos contÍatuais já cumpridos ou paÍcialmerte
cumpridos;
10.5.2. Relação dos pagâmentosjâ efstuados e ainda devidos;
10.5.3. Indenizaçô€s e multas.

CLÁUSULA DÉCTMA §EGUNDA_ vIDAÇÔES

11.1. É vedâdo à CONTRATÀDAl
I I . 1 . L ca]ucionaÍ ott utilizar este TeÍmo de Conaato paÍa qt alqt d operaçfu
financeim;
11.1.2. interrompeÍ a execuç?Ío contafual sob alegâção de inadimplemento poÍ
parte dâ CONTRATANTE, salvo nos casos prwistos ern lei.
I1.1.3. Subconhatrr.

CLÁUSULA DÉctruÂ TERCEIRA - Dos CASos oMlsso§

17.1. Os cssos omissos seÍão decididos pela CONTRATANTE, segundo âs
disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lli no 10.520, de 2002 e d€mais normas
gerais de licitaçCres e conFatos administÍativos e, subsidiariarnente, seg{ndo as disÍ,osiçôes
contidâs nâ Lei r" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e troÍtlrils e
principios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉctMÂ QUARTA - PUBLIcAçÀo

t2.

t3.

lncuobirá à CONTR,{TANTE providenciaÍ a publicaçào deste insÍumento, por
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo piEvisto na Lei n'8.664 de 1993.

14. cLÁUsULÂ DÉCD{Â QUINTA FoRo

14. l. Fica eleito o Foro dâ CoÍrarcâ em que pertença Sâo Bernardo /MÀ com Íelúncia expÍessâ
de qualqueÍ outro, por mais privilegiado que s€ja, parâ diÍimir quâisquer dúvidas oriundas do
pres€nte i nstrunento.
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Para firmeza e validade do pactuado, o p.esete fermo ae t-r,t atã foitawãã em O7 1du§
vias de igual teof que, depois de lido e achado em oÍdem, vai assinado pelos contÍâeÍtes.

São Bernardo/N4A- l5 de âbril de 2019

TESTEMUNHAS:

*, ",k2,'.,* Í-,."-.
cPFt'os?-Jor.o/j .?z

No*", 0" '-. ,,.rt. '.-" 
o.í.. i.. os-t^ s 0u-À

cPrr o(r\1. 6ro1q.j)o3. o.,

tl

BIR:.J-{RDo TRIBÚZI DE C'ARYALHO
I legal da CONTRATANTE
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