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Av. Primavera, n" 300 - C primavera do leste ■ MT78850-uuu - l^nmavera do Leste - Ma,o Grosso - Tel. (66) 3498-3590

do leste estado de
24 672 727/onnf R-i CGC/CNPJ MF com o n
78,850-000, Primavera do'Se"^ MT
Vereador Presidente Valmislei Alves dL
designado CONTRATAmtf ^ j= Santos, doravante
COMBUSTÍVEIS EIRFl i mp ■ "^'^P''®sa J J COMÉRCIO DE
08 784,630/0001-06 sediada á ^GC/CNPJ MF com o n.Jardim Ri.., PdL.T a„ U i. 'Tx "*
CONTRATADA reoresentaHa . doravante designada
procurador Rr ' inal i representado seu bastante
RG n eoa woaí SSWR^CÍ?"^®''; cédula de Identidade\VJ I . Duzo^/ubT í bSP/RS e inscrito no CPF sob o n '^QQ 7^fi 7nn nn

=re"o%-r.73r.rdi.tcr£~^^^^
rsT.or„sríSdSs°"™ °

- ••• -

Aquisição de combustíveis automotores, a serem fornecidos oor nnQfn=
reven edores de combustíveis, com atendimento ininterrupto oara
mn^oK^i ®f parcelados e necessários ao abastecimento de veículos e
Tração de 12 (dSS SL''
«®&:»Si£yaÉU§Hlíâ?ÍlÜÍijSiS^DISRENÇ^

™'SaiSf go»f Pr^oS Tomoõí? ™T r"";""" «««»10 520/02, n. 8,666/93 a .it.raçoas postadcra. a D.cmlÓ ÊSSlVx" 1^

1.1.

'.'süfii

31. A empresa contratada deverá realizar o fornecimento dos serviços em estrita
observância dos termos deste contrato. s-erviços, em estrita

4.1. Empresa Contratada;
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- MTAv. Primavera, n" 300 - CEP 78850 000 p" ""AVERA DO LESTE - MT

Nome Fantasia: Post^li^jü^TRiUr

CNPJ: 08.784.63CÍfflÕÕi:Õ6 _ÍliX^EIRELI - MEwi*ru. UO./OH.OOU/UUU1-06 n^xnrii :——

Bairro: Jardim Riva
CEP: 78.850-000
Telefone:

Agencia:
Nome da agencia bancária;

Cidade: Primavera do Leste - MT.
E-mail:
Fax

Conta Bancaria:

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados'

®sswsggS$Í%
inigádé

í Qià H

combustível
AUTOMOTOR

GASOLINA TIPO
COMUM 10.000 49.000,00

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Tribunal de
Contas, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;

5.2. Executar a entrega do objeto deste contrato nos termos estabelecidos neste
Processo Dispensa n° 001/2018;

5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da
Gamara Municipal de Primavera do Leste - MT, No caso de subcontratação
autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e
exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais
assumidas:

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de
Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o
fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de
acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente
Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em
dependências da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT;
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5.6. Aceitar nas mesmas condicõeci mntr-af,
critério da Administração, referentes à exÍmnan°H ou supressões, a
vigente; ^ execução do serviço, nos termos da Lei

vYnhaf a''oiorrí a'Câram"Sfnt=?ai'SL'"p '
decorrentes da própria 2ecuçâo dos sSços; "^''"'' ®

SliUToTuraSdít^^^^^^^^ habilitação e

Códig^°de D^fLTdfconLmS" ^ -
ji^SsSQáLy,? ÜJl^iS ÊXTÃPD^SíCJIB RISSÇ õ éstd'q^

f® informações necessárias para que a licitante vencedorapossa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto
deste Instrumento;

6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento dos serviços prestados, objeto da Ata,
fixando prazo para sua correção;

6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos serviços, não eximindo a contratada de
total responsabilidade;

IS ÉtlMÂÍlpií^

7.1. O Contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, não sendo viável sua prorrogação.

7.1.1. O prazo para fornecimento será estipulado pela unidade demandante,
contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da
convocação formal da adjudicatária;

7.4. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, nos
termos do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal
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Av. Pnmavera. n° 300 - r u-\i -rooc^ AVERA DQ LESTE - MT
-J-ryu-jjyy

constem dos ̂ toídfproceSf esses documentos nâo
subitem anterior; ' ® atendidas às exigências do

prorrogado/deSe^S^^TOor^rf motivo ̂ ustifioad^^^ Contrato poderá seradjudicatária e aceito por esta Câmara Municipai de Prfríavera loS-

aí gos°?f ÍT^d^lS fS, n W SS?s;
instrumentos hábeis^^tefs^ MmT'wdem'^°de^^^ substituído por outrosautorização de compra, dentre outros, nos termosraTgoT2da"LÍi n-leS'"'

íPrãn 'Tegolaridade nas notas fiscais/faturas estasserão devolvidas a Contratada, para as necessárias correçõeT com as
ormações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado aoós

3 reapresentação das notas fiscais/faturas.

p  pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidadese Obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

iÍínfadríu^oír''mPif pagamento de títulonegociados com terceiros por intermédio da^oíer'íçTo°de'^7^^

pata^com?LSVe%u°ridt^
?;s3£,r""" ° ■" T»"p°2"°ÍF0Ts'rs«£

A

nfin H competente com antecedência mínimade 10 dias da data de vencimento, no caso de boleto bancário.

:V
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proceder à correção e"^reapres^entáçL^da^^n^t^^^ i/f^^ notificada, devendo
contagem do prazo para pagamento a oartir Ha ? fiscal/fatura, reiniciando-se a
corrigida. pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura

8.7. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.

9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vioência
deste Instrumento, salvo os decorrentes por parte do Governo.

9.1.1. Os preços praticados manter-se-âo inalterados pelo período de vigência do
presente Contrato, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n° 8.666/93, serão concedidos
após, decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do
contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste
pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Câmara
Municipal de Primavera do Leste - MT.

9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da
contratação.

9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a
Câmara Municipal de Primavera do Leste solicitará ao Contratado, mediante
correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-io ao preço usual
no mercado.

9.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais
ou inferiores à média daqueies apurados pelo setor demandante, na pesquisa de
estimativa de preços.

10.1. o presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes
situações:

a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes neste Contrato;
b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas
nos Incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
o) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato,
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e) Por razões de interesse público, devidar^Tenird^^onstraTíelustifi^^^^^^^^supedores aos praticados no mercado;

correspondência°a quallerât°ntadTL?proces°so aS^ informado por

considerando-se rescindido o contrato a partir da última publicação.

10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita peia
Gamara Municipal de Primavera do Leste, facultando-se a esta neste caso a
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado
relativas ao fornecimento dos materiais.

10.6. Caso a Câmara Municipal de Primavera do Leste, não se utilize da prerrogativa
de rescindir o contrato a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente a
condição contratual infringida.

11.1. A execução do fornecimento dos serviços fora das normas pactuadas neste
instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o
valor contratado, conforme determina o artigo 86, da Lei n° 8.666/93;

11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a
contratada possuir com a Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT, e u
poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a \ '
muita prevista no item 11.2.2;

11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial do fornecimento acordado, a
Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas
previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93:

11.2.1. Advertência por escrito;
11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato
Grosso, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
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CAMARA municipal DE PRIMax/^o. ^
ra. n°300-CEP/««'^o.nnn ^bSTE - MTAv. Primavera, n° 300 - LhP 7«asn nnn t>J ^ LESTE - MT

° " do Leste - Maco ̂ .os.o - Tel. (66) 3498-359Õ

enquanto perdurarem ds'md^wd^determidanTei"?" ̂  Administração Púbiica,
promovida a reabiiitação perante a ^ da punição, ou até que sejapenalidade, de aocdo loa, oSv'ddí&r '

L''ál\%rsrd."lZ"çS'í? r" ■"' <*=«

S^p-al rSalíiToTerÍTr''
Mnrl{ ® penalidade caberá recurso, no prazo de 05
econsiddrlr dua^decisapf® intimaçâo, podendo a Administraçãoinfnrd^Ho!^ decisao ou nesse prazo encaminhá-io devidamenteinformado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

11 4; Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sancfies
Sibiic? previstas em lei, inclusive a reabiiitação perante a Administração

í í ÊliliÉtíiHÇAí D Églijili^EllON D^2fíMP®flíS!^CR^
12 1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste instrumento correrão
peia seguinte dotação orçamentária: ^ , j bie instrumento, correrão

Ol-Unidade Gestora; Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT
031-Ação Legislativa:
0011-Manutenção Poder Legislativo Municipal.
2001-Manutenção do Departamento Administrativo.
Elemento de despesas: 3.3.90.30-Combustiveis lubrificantes automotivos.

Í^^^^vgEÃÜfeÜLÁpÉÇ1iyiA:TER^
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente
contrato. ^
II. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato e a cumprir
fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei
8.666/93 e legislação complementar;
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~  3498-359Õ'
III. é vedado cauclonar ou utilizar o presente rn
financeira, sem prévia e expressa autorizarT,,'^^.!" °Peraçâo
Primavera do Leste - MT. * Câmara Municipal de

^gÉlPLÂy^LA

14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Câmara mnni,-ir^=l
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Municlo^o ®
Parágrafo único Lei n° 8.666/93. ' Ponforme artigo 61

^^l^SSCLlJSUiaBiCM

15.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Primavera do Leste - MT
como competente para dinmir quaisquer questões oriundas do presente instrumento
inclusive os casos omissos que nâo puderem ser resolvidos pela via adminis»'
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de
iguaUeor e forma para um SÓ efeito legal.

Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 2018.

/(d: /
VALMISLEÍ ALVESm SILVA

Ver. Presidente CâmaraTÍlunicIpaljde Primavera do Leste - MT.

J J COMÉRCIO DE Mí^USTÍVEIS EIRELI - ME
Joá^L wã' Kruger

Fornecedor Contratado.
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