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Processo n° 03/2018
Assunto: Dispensa de Licitação n° 02/2018
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível álcool/gasolina para o
Poder Legislativo.

CONTRATO N° 001/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA-SP, personalidade judiciária, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.842.326/0001-05, com sede na Avenida Paschoal Guzzo, 1087 Centro, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Presidente
da Câmara Municipal, o Sr. MESSIAS DE BRITO GONDIM, portador do RG n° 9.155.010-5SSP/SP, e do CPF (MF) n° 957.461.618-53, residente e domiciliado na Rua dos Vereadores, n.°
1032, no município de Guzolândia-SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
e, de outro lado a empresa NATANAEL CABRAL & CIA LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob n° 05.419.960/0001-04 e Inscrição Estadual n° 337.002.180.117, com sede na
Avenida Paschoal Guzzo, n° 675, na cidade de Guzolândia-SP, neste ato representada pelo seu
proprietário, o Sr. Natanael Cabral, portador do RG n° 12.501.519-7SSP/SP, e do CPF (MF) n°
042.004.188-51, residente e domiciliado Rua Antonio Miranda, n.° 41-45, na cidade de
Auriflama-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, fica justo e acertado o
presente instrumento para Aquisições de Combustíveis Gasolina ou Álcool para o veículo da
Câmara Municipal: marca Cruze LTZ NB, chassi 913GPN69M0D1333 1005, cor preta,
combustível álcool/gasolina, placa EGI 5105, ano 2013 modelo 2013, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, e que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, e suas
posteriores alterações e mediante as cláusulas e condições abaixo assinadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A Contratada se obriga ao Fornecimento de Gasolina ou Álcool, à Câmara Municipal, na
conformidade deste Contrato, independentemente de transcrição para todos os fins e efeitos
legais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE
FORNECIMENTO
2.1. O objeto deste contrato será o fornecimento de Gasolina ou Álcool.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. Fica convencionado que a Contratada fornecerá até 100 (cem) litros de gasolina por mês, ao
preço de R$ 4,18 o litro, perfazendo um total de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), ou até
109,09 (cento e nove e nove) litros de álcool por mês, ao preço de R$ 2,79 litro, perfazendo um
total de R$ 304,36 (trezentos e quatro e trinta e seis reais). Totalizando um gasto anual de até
1.100 litros de gasolina, e de até 1.200 litros de álcool. Dá-se a este Contrato o valor de R$
7.945,96 (sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
3.2. 0 pagamento á Contratada será efetuado da seguinte firma:
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3.2.1. Os abastecimentos ocorridos do dia 1° ao dia 31 serão pago até o dia 05 do mês
subsequente;
3.2.2. A Contratada emitirá Cupom Fiscal ou Nota Fiscal para cada abastecida que houver.
CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO
4.1. O prazo de fornecimento de Gasolina e Álcool será da data da assinatura deste Contrato e o
termo final em 31 de dezembro de 2018, sem interrupção, mesmo que exista saldo de
combustível.
-

CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta dos elementos próprios previstos no
orçamento relativo ao ano de 2018, nas seguintes dotações:
-

01 Poder Legislativo
010 1 00 Câmara Municipal
01.03 1.0001.2001.0000 Manutenção das Funções Legislativas
005 3.3.90.30.00 Material de Consumo
-

-

-

-

-

CLÁUSULA SEXTA DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Cabe ao contratante, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de
todas as fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da
contratada, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e
subordinados;
6.2. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo Contratante;
6.3. A existência e a atualização do Contratante em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da contratada, no que concerne aos serviços contratados, e às suas
consequências e implicações próximas ou remotas.
-

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
às sanções previstas na Lei n.° 8.666/93, e suas posteriores alterações, garantia prévia e ampla
defesa em processo administrativo;
7.2. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 20% (vinte por
cento), do valor do contrato, em cada caso;
7.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
7.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda deste
responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo Contratante, ou cobradas judicialmente.
-

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO
8.1. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
previstas no Artigo 78, inciso 1 a XII, da Lei n.° 8.666/93 e atualizada pela Lei n.° 8.883/94, sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenização sem prejuízo das penalidades pertinentes.
-

CLÁUSULA NONA DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
-

01

_~P

Câmara Municipal de Guzolân dia
"Deolindo de Souza Lima"
Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05
e— mail: cm_guzolandia©yahoo. com. br - Fone/Fax (17) 3637-1102
Estado de São Paulo

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a Contratante providenciará
a publicação na Imprensa, em resumo, do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
11.1. A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de Gasolina ou Álcool;
11.2. Responsabiliza-se também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados à contratante ou
a terceiros;
11.3. Os danos e prejuízos serão ressarcidos a Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados de notificação administrativa à contratada, sob pena de multa;
11.4. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente, à contratada;
11.5. O Contratante não responderá por qualquer compromisso assumido pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinado;
11.6. Contratada manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação que lhe forem exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
12.1. Constituirá encargo exclusivo da contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos
e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução, de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Para todas as questões divergentes oriundas do presente Contrato não resolvida
administrativamente será competente o Foro da Comarca de Auriflama - SP, renunciando as
partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.
13.2. E assim, por estarem justos e contratados, as partes livres de qualquer erro, dolo, coação,
simulação ou fraude, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor para um só fim, na
presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram, para que supra seus regulares efeitos de
direito.
Câmara Municipal de Guzolândia, 10 de janeiro de 2018.

PELA CONTRATANTE:

ssi.' de Brito Gondim
Presidente da Câmara Municipal
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Processo O 03/2018
Assunto: Dispensa de Licitação o 02/2018
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível álcooLlgasolina para o
Poder Legislativo.

CONTRATO N° 002/2018
PELA CONTRATADA:

ael Cabral & Cia Ltda
N
CNPJ n° 05.419.960/0001-04-SSP/SP

-TESTEMUNHAS-

MarliSãuL de Oliveira
RG: 26.249.772-4-SSP/SP

VISTO ASSESSORIA JURIDICA:

Kenia Vieira Lofego Dias
RG: 25.955.515-OSSP/SP

