
C,\M,4R.& l$'1: UNIC}PAL !'!::l: BRE'VES

CONTRA:T0 .AI)MINISTRA:T$VO NO €1 g/2ü$ 7-TP/C L/CMB

CONTRA'ío ADhllNISTRATIVO PARA
FORNECE'i áENTG DE PRODUTOS
DERIV/\L})S DE PETROLEO, QUE
CELEBRAM:..l A CÂh,!ARA K4UNICiPAL DE
=R:VES = A EMPRESA POSTO A & ÍM
COMJERC!o DE COgMBUSTIVEÊS LTDA - EPP

Ã CÂMARA MLINl$:
Público Interno. inscrita no CNPJ/MF
Duque de Caxias, n' 'i910, repE'eseni
CARNEIRO, brasileiro, casado, amei
e CPF n' l$5.075.572-87, residente
denominado CONTRATANTE, e :
COMBUSTIV:lS !..TDB: -- EPO, í)ess(
19.321.101/0001-92. estabelecida na
bairro Santa Cruz na cidade de
CLEBERSON BAl:AROS [)IAS, bras]ie
661.285.872-91, oortador do RG n'
Praça [)ária Furtado !l' q30. bairro
designada CQN]'RAT;AbnÂ. fiFTR3ín o
de Produtos Derivados de Petróleo f:
conformidade com as seguintes ciáusl

IPÃ.L. BE E:lÇ{EVES, Pessoa Jurídica de Direita
sob ci il' 04.:1 7. 1 45/0001 -71

e

17.145/0001-71. com sede na Rua
Senhor vVALTER COMES

.:<:Jrtãdof do RG n'. 2399'178 SSP/F'A
dornlciliado la cidade de i3reves/PA, doravante
emp!'esa f" =)$TO

do por scu 3.«csidcntê
político:

Á & íd COMERCIO DE
:a jurídica de :liíeito orivado, Inscrita no CNPJ/MF
.Av. P'esldcnie Getúlio Vergas -- Beira Mar s/n'
!aves/PA, deste ato rep:-esentada Rala cnnhnr

Inscrita no CF'F sob on'
esldente e doriliciliado na

Cerlt!-o. nes :: :lande cle 13reves/PA,
ireser'!te Cor..rate A.dR-iiHlstrativo de fornecimento
ra o as r-e3essidades da Câmara Municipal, em

o, pafaense, empa'esaílo
29'1 3479 S:St)/PA.

doravant

as e condlçõc:s:

CLÁUSULA PRIMIEERA - OBIF 'fO

1.1 Constitui objeto do presente ins. Lamento co: -atual, o fornecimento de Produtos

Derivados üe Petróleo para atender as Ê-i3c8ssi :les c] Câmara Munlcloal, 30m a$

seguintes quantidades 3stiH3t:l3s e c:

?RODUTO$ = !;qlVÀDOS
PR00UTaS Tll: Óãã:Í r'i.B.Íi=

J

-------t- :. -w c-+ '"T F'

KGARCÃ VL.. UblT.

7C.00

ITEM

01

VL. TOTAL
R$

4.200,00GÁS LiQUEFEtl'G D=
PETROLEC {'GL.P) Eívl
EMBALAGEía Ía ETALIC,q
DE 'Ê 3 KG.
BOTiJÀO PA.RA
LIQUEFEITO
PETRÓLEO
EMBALAGEM
DE ]3 KG.
GASOL;NA COhiUFa

l

J

02
DE

'] Ü Ljhl(' .: UL..T'RAGA$ !
]

2 7Ga.oo

R/!E'í'A! ÊCP.

03
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E$1:.qBO BO PARA
PODE { LEÍ;Í$1.AT'lVO

C.'\AliAR,A. N'll UN CEP'AI, }l! IC BREVES
C RANEL -

5C UFl!.). ':/ARCAS 1 1 ,00 660,00

2.009 LI'i'1::3 SHELL
EVOLUX
TEXACO

3,60 43.200,00

1?.Ó0 3.400,00

1 8,00 3.600,00200 UFÊ:). :XACO

LUgRAX 14,00 2.800*00

2QD LIFi:} TEXACQ 1 7.00 3.400.00

TG'fAL GERAL 198.960,0Q

CLÁUSULA SEGUNDA 013RIGAÇ( E$ ADICiOF,l.l\l$ DA. CONTRATA.DA

Compete a CONTRATADA

2.1 Assumir inteira respcnsabilidace técnica pea execução do objeto contratual,

responsabilizando-se por eventuais e. icargos irada'histas, tributários, civis e criminais,

por todos e quaisquer danos causado:: a terceiros

2.2 Permitir o livre acesso dos scrvidol-es í:los órgãos ou entidades públicas

concedentes ou contratantes, bem cc.-no dos óígãis de controle interno e externo, a

seus documentos e registros contábels.

2.3 A CONTRATADA obriga-se a manter dura'-íe toda a execução e vigência do

presente contrato, ©H-i compatibilidade com as ob!-lgações por ele assumidas, todas ag-

condições de habilitação e qualíficaçãc, exigidas na llsitação

2.4 A CONTRATADA obriga-se : aceitar r: s mesmos preços e condições

apresentadas na proposta: os acréscimos ou s-iÍjressões i-lcs itens que se fizerem

necessário, até o limite de 25'4 (vinte e cinco par cento), cerlfoi'me disposto no art. 65,

$l' da Lei 8.666/93

2.5 Em relação aos Itens iicitac.os, maxi:er bombas de abastecimento na
circunscrição urbana do Município c;t Erre"ücs/PA. em c'clrlfc.imidade com as diretrizes
emitidas pelo órgão ambiental competente

CLÁUSULA TERCEIRA - FORNECER.

Os produtos objeto deste Contrato seí::c fü--necldos. ia seguinte forma

CNPJ 04.3].7.].45/0001-7]. - Rua Du(4ue dÉ axial 3.9la0-(1

   
04 ÓLEO DE FREIO -

F RASGOS 50ü ML
05 OLEO DIESEL COMUM

06 ÓLEO LUBRIFICANTE 2 T --
FRASCOS 1 000 ML

07 aLgO LUBRIFICANTE 4 T
FRASCOS l COO ML

08 OLEQ LiJBRÊFICANTE 4.0 -
F RASCAS 1 000 ML

09 ÓLEO LUBRIFICANTE 9Q -
FRASCOS 1000 ML ' ' ' '



Ów:~''&

CAM,\R,A. Nll :LINlelP.4L í)iC BREVES
3.1 Através da solicitam:ão formal cc'l abastecirr.ente dlretamente nos tanques dos

veículos, junto às bambas de ab:stecimento :a CGritraiada, que deverão estar

localizadas r:a circunscrição urbana c! ) Município d;e Breves/PA, e entrega no prédio da
contratante, quando se tratar dos itens el e 02

ES'. .a.ÜO DÜ PA :{ ..t \la.
POB} :Z LE(;i$LAT iVO ------z.

1'q'

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

4.1 0 preço total a ser pagc correspo:"Êc;e à proposta apresentada peia
CONTRATADA Fio Certame LicitatÓfii: quantificada 3m R$ 198.960,00 (cento e noventa
e oito mil, novecentos e sessenta reais).

CLÁUSULA QUINTA -- DOT,AÇAO Ol;'ÇAMENTAkEA

0101 .01.03'i .üOü1.2.D0'i - MÊaÊuteüülçÉ. ) das Àtlvic:ides da Cân'Ea.ra íüunicipal

3.3.90.33.00 - Passagens c 13espes=s com Loco."-loção

0101.01.031 .GC0'1 .2.002 - ManutençÊ:3 d© F'rügran-ia Ação Legislativa

3.3.90.33.00 - Passagens e Despedi,:i c©m Locomoção

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 0 pagamento será realizado

corrente Indicada pela contratada,

solicitadas, contados do seguinte ever

6.1.1 A partir do primeiro dla do r.
contados da data da apfesentaçãe, F
Câmara Municipal.

até 30 lias, mediante depósito em

:pós o fofa cimento das fiações dos produtos

ês seguinte ]o que ocorrer o$ fornecimentos,
:ic órgão recai. isitante, da Nota Fiscal Eletrõnica à

0

conta

6.1 .2 As notas fiscais eletrõ
requisições/solicitações de abãstecime

6.1.3 0correíido atraso no pagam

remuneração do capital e compensaç

oficiais de remuneração básica e
moldes do artigo I'-F, da Lei Fe

Federal Ro 11.960, de 29 de junho de .l

6.1.4 Serão processadas as reter-
legislação vigente que regular a rnaté

'ito .

deve'"ão estar acompanhadas das

rito, os valores saião coligidos, a título de

lão da mora, através da incidência dos índices

iras aplicam':ls à caderneta de poupança, nos

geral n' 9.-;É.;4/97, com reclação dada peia Lei
:"\ !l e' \

:ões píevidei';ciál-las e fiscais nos termos da
â
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CLÁUSULA $ETgMA NEEQUiLÊBR' '.) ECONOME (: O-FINANCEIRO E REAJUSTE

7.1 Ocorrendo as hipóteses preuist:!s no artigc 55, inciso 11, alínea "d", da Lei n'
8.666/93, será concedido reequliíb ic; eccnõmlc )-financeiro do contrato, mediante

requerimerlto fundamerltado da conta:. .ada, desde clüie suficientemente provado cie forma

documentais

7.2 Verificando-se que os custos dê; CONTRATA-í:A foram reduzidos, caberá, de igual

forma. o realinhamento dos preços err favor do CONTRATANTE

CLÁUSULA OITAVA DURÃÇAG DC CONTRATE.

8.1 0 presente Contrato será por f,.azc dotei-ml"dado, tendo início na data de sua
assinatura e término em 31 de dezemb;ro de 2017

8.2 A vigência deste instrumento não zibstitui os p :zos de entrega.

8.3 Havendo saldo de produtos re nanescentes na data de encerramento deste

Contrato, ficará este prejudicado, daí':do-se por resolvidas no particular as obrigações

para ambas as partes.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 Pelo inadimpiernento das obrlg:;ções constar-itcs neste Ir:strumento, ficarão as
licltantes, conforme a infração, sujeitas às seguintes )enaiidades
9.1.1 Executar o contrato com irí'gulafldades passíx/eis de colreção du!-ante a
execução e sem prejuízo ao resultad:.: advertênci ã

9.1.2 Atraso injustificado na entrei: dos píodutcs. iHt.!ltâ de 2% sobre a parcela em

atraso, mais o acréscimo de 0,2% po: dia útil de ê:raso, limitados estes a lO (dez) dias

úteis, prazo após o qual será conside':adü Inexecuçêo contratual.

9.1.3 Inexecução parcial do coniía:( susper:são .lo direita de licitar' e contratar com

a Administração pelo prazo de 3 an s e muita cle 491) sobre o valor correspondente

ao montante nãc adimpiido do contra.:ol

9.1.4 Inexecução total dc coiatrato: s:isoefsãü d3 direito de licitar e contratar com a
Administração pelo orazo de 5 anos e '.ült:, == 3% s)bre o valor atuallzaão Jo contrato,

CNPJ 04.317.].45/0001-71 - Rua i)uciie de irias 19lQ-(le;ltro
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9.1.5 Causar prejuízo material reúuitantc cllrc:amente de execução contratual:

declaração de inidoneidade cume :ida com a suspensão do direito de licitar e

contratar com a Administração Públ :a pelo prazo de 5 anos e multa de 8% sobre o
valor atualízado do contrato.

9.1 .6 Verificando-se outras irregularidl.des íEa exec...ção do cor:trato, não tipificadas nos
itens anteriores, poderá a contratan{.::! al)ficar as (demais penalidades previstas pelo
art. 87 da Lei rl' 8.666/93, deflnind(.-se quanto a multa o percentual máximo de 10%,
a ser dosada pela municipaildade em azão das inccnfoi-midades constatadas.

9.1 .7 As penalidades serão registrada:: no caüastic ;a contratada, quando for o caso.

9.1.8 Enquanto penderlte de liquidaçê ) qualquer c.ü.'ilação financeira (iue for imposta a

contratada, em '-.virtude de penaiidê.::ie ou inadlírlpiência contratual, não haverá o
pagamento da última i)aícela.

9.1.9 Nenhum'ia penalidade será al:lacada sem ;i competente Instrução prévia de

Processo Administrativo Especial PAE, eni que seja ao licitante/contratado

assegurado o pleno exei'cicio do cone;adltório e da ilmpia dei;esa.

CLÁUSULA DECiMo - RESCISÃO

10.1 0 presente Contrato poderá ;eí :'esclndíd.), além-i dos motivos 3 na forma

previstos nos artigos 77, 78 e 79 da ,.el n'. 8.66e;'93, atuaiizada pela Lei n'. 8.883/94.

decorrendo as consequências defini:.as '!o adi13c 80 do mesmo diploma legal, sem

prejuízo de qualsqi-ieí outras sar-ções : 'evistas
l0.2 Em havendo a inexecução total ou fi:;«dai do Contrato por parte dc

CONTRATADO, poderá o CONTRA. 'ANTE Í)rocelei' à $ua rescisão unilateral, $em

prejuízo das penalidades previstas na ;láusuia non:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vii:.CULAÇAO

11.1 0 Drese.lte contrato encontra-si vinculado :i) Edital de Tomada de Preços

01/201 7-TP/CPI../ChJB, parte anexa e lteglante deste

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA F!: . CALIZÁÇ.g{

7

\

12.1 0 CC)NTRATANTE exercerá a lpia e i'fes.:-;:a fiscalização ã execução de

CNPJ 04.3].7.]-45/0001-71 - Rua Duque de :aulas l.91D-(::: l:i'c} (..ilillÁiii) iiÉlll//''à) ': Ê'o



ES1 '.4ne) BO FAltA
PODE. a LeGÊ$LAT"!VO

C,\lW.4R,e &t L[N!eiP',4í. })= BREVES
Contrato, por intermédio do Servidor J.'.HNDRESSO:N PINHEIRO

B "''-------.... o

CLÁUSULA DECãMÂ TERCEIRA $i ' UÀÇGEl$ N ã =) PREVISTAS

1 3.1 Situações não previstas expressamente neste Instrumento contratual regular-se-ão

pelo disposto no Edital de Tomada d:. Preços n' C1/2017-TP/CPL/CMB, Lei Federal n'
8.666/93, atualizada pela Lei n' 8.883 :)4, Lel Coml=ismentar n' 123 de 14 de dezembro

de 2006 e suas alterações, apilcanc )-se scipleti:.f=mente os princípios da teoria geral

dos contratos e as disposições de dirá:o público

CLÁUSULA DÉCIMA QUART.& -- ANi:XOS

14. 1 Cor:stltuem anexos e fazem part': integrante {=-! ste Contrato a proposta da empresa

[icitante vencedora e o Edita] de Lic]:ação na iMoca]idade ]'AMADA DE PREÇOS n'
O1 /201 7-TP/CPL/CMB .

CLÁUSULA DECIMO QUINTA - FOR..:)

15.1 É eleito o Foro (ia Comarca de Breves/PA, Dará dirimir quaisquer controvérsiasx
decorrentes do presente contrato.

Certos e ajustados, firmam o f :-esen:e contra:to e!'n 03 (três) vias de igual teor e
forma, (ãue '/ai assinada e ratifica-da na presença de 02 (duas) testemunhas,
responsabilizando-se as partes PQr todos os tei':nos, obra que deles decorram os
esperados efeitos juríd ecos.

'''u

aNEiRO

C, .JNTRAT'AB

TESTEMUNHAS

1)
Nome:
CPF n'

=2)

l)PF n'

CNPJ 04.317.145/ü001-71 - Rua Duqiie d( :3xlas .L9lG-(lll: ntrc



E SI '.4D0 DO PARA
PODA l LÊGl$1.4 r. vO

CÂMARA &c UNl€1P'.4L !l;T{ BREVES

EXTNÀT') ÜE G;OMT

CQNTIR;qTO ÃDMãMí$T&Ã:TIVE M© :lü'1/2ü'ãT-'F$)

CONTRA.T@:NT€1: GÂIWl;&RÃ gülüMlüi: '©:â.. n= 8R$1:

GQNTR$:T;&DA,: F'<)$TO .ã &; M C. )g@E&C10 )[
EPP

OBJETQ: FC)RNECiMENTO DE PFC)DUTOS 1:)1:

ATENDER AS NECESSIDADES DA C \$.q.qRA MU:\l

VIGgNGl;%: 83 D :8;SRll*. nlg 28'97 , 3$ Dg Üu:

VALOR GLG3.ÀL: R$ $3.968,QG {. anta 3 novel
reais) .

DOTAÇAQ ÜRÇ.Êl#í EINT,qR;À:
0101.01.03'ã .aG01.2.01)'ã - MarluÊençêi ) das. A:livSc

3.3.90.33.00 - Passagün e llespesê -i co.al Loco:v:

CPL/GÊ Ê8

CülWBU$TÊVgÊ$ LT3Â

RIVADOS DE PETRÓLEO PARA
CIP.AL .

: ÊV$$gÜ Ü= 28$ 7

:a e oito mii, nol/ecenlos e sessenta

nB,-\ V WnV =W©=VPn F = = P= nV V

3.3.90.33.00 - ?assaçlens e Despesa- i com i.ocos:: : oção

FORO: COW.àRC,k ÜE Ê$REIVE$/P,Ê'

Dá:TA D= PUBLICAÇÃO (J\rt. 'Ê34 ]a i..ei üf$í:'lca @a,!niclPa:i: Q3 BE ABRIL DE
2Q$7

JAHND ::; l:$SON F'll\CHEIRO
F'\ : r=;1 r, . f'": :"A ='- :'": =x+,./ { . \W L:.- ; \./ . v..Ç i : ! \ Ê.
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