
Câmara Municipa(ie Çuzo&2nd?a 
"Deolindo de Souza Lima" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

Processo n° 04/2021 
Assunto: Dispensa de Licitação no 03/2021 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível álcool/gasolina para o Poder 
Legislativo. 

CONTRATO N° 001/2021 

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. SIDNEY CARLOS GONÇALVES, portador do RO n° 
19.928.906-2-SSP-SP e do CPF/MF n° 092.679.618-61, residente e domiciliado na Rua Getúlio 
Vargas, n.° 898, no município de Guzolândia-SP, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa AUTO POSTO ARTICO GUZOLÂNDIA 
EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°05.419.960/0001-04 e Inscrição Estadual no 
337.002.180.117, com sede na Avenida Paschoal Guzzo, no 675, na cidade de Guzolândia-SP, 
neste ato representada pelo seu proprietário, o Sr. Paulo Ricardo Artico, portador do RO n° 
34.928.908-6SSP/SP, e do CPF (MF) n° 34.275.5658-19, residente e domiciliado na Rua Santa 
Catarina, n.° 1329, Bairro Centro, CEP 15710-000, na cidade de São Francisco-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 
Chevrolet, modelo Cruze LTZ NB AT, renavam 01116604121, chassi 8AGBN69SOIIRI4044I, 
cor prata, combustível álcool/gasolina, placa FIM 7308, ano 2017 modelo 2017, 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 120 (cento e vinte) litros de gasolina por 
mês, ao preço de R$ 4,47o litro, perfazendo um total de Itt 536,40 (quinhentos e trinta e seis 
reais e quarenta centavos), ou até 140 (cento quarenta) litros de álcool por mês, ao preço de itt 
2,98 litro, perfazendo um total de Itt 417,20 (quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos). 
Totalizando um gasto anual de até 1.320 litros de gasolina, e de até 1.540 litros de álcool. Dá-se 
a este Contrato o valor de R$ 5.900,40 (cinco mil novecentos reais e quarenta centavos). 
3.2. O 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; 
3.3. A Contratada emitirá Cupom Fiscal ou Nota Fiscal para cada abastecida que houver. 
3.4. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 30, da Lei n°8.666, de 1993. 
3.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 
3.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 
3.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto á existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
3.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada á contratada a ampla 
defesa. 
3.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 
3.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF. 
3.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
3.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
3.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação de índice que reflete a inflação cumulada no período, 
com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 

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 08 de fevereiro de 2022, sem interrupção, mesmo que exista saldo de 
combustível. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta dos elementos próprios previstos no 
orçamento relativo ao ano de 2021, nas seguintes dotações: 

01 -Poder Legislativo 
010100 ~  Câmara Municipal 
01.031.0001.2001.0000— Manutenção das Funções Legislativas 
005 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, fica designado a servidora KENIA VIEIRA 
LOFEGO DIAS - PORTARIA N° 02/2021 para acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
6.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

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 na~ hipMece 
previstas no Artigo 78, inciso 1 a XII, da Lei n.° 8.666193 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 
9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. / 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
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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 £ 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 Auriliama - 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, 08 de fevereiro de 2021. 

PELA CONTRATANTE: 

Sidney Carlos GonçalvM 
Presidente da Câmara Municipal 
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Processo n° 04/2021 
Assunto: Dispensa de Licitação no 0312021 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível álcool/gasolina para o Poder 
Legislativo. 

CONTRATO N°001/2021 

PELA CONTRATADA: 

NPJ °105.419.9.0/0001-Q4_ 
!.ostt, e.. 'uzogijjaEire1i 

-TESTEMUNHAS- 

)nViC %crct c%aa, 
tíq:flo2- t 

  

ltG:5q  %zfgL( - 

VISTO PROCURADORIA JURIDICA: 
 rfiana maro da Silva 

SP 190241 
adora Jurídica 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 
CONTRATADO: AUTO POSTO ARTICO DE GUZOLÂNDIA EIRELI 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 01/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEL ÁLCOOLJGASOLINA PARA O PODER LEGISLATIVO. 
ADVOGADO (5)1 N° OAB/email: (*) JULIANA AMARO DA SILVA N° OABISP 190241/ 
procuradpriajuridicacmguzoIandia.sp.gov.br  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

	

1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 
sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução 
no 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos 
previstos no Artigo 20  das Instruções n° 01/2020, conforme "Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral" anexa (5); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 

	

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente pubIica9o; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: Guzolândia, 08 de fevereiro de 2021. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE- 
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Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente/Vereador 
CPF: 092.679.618-61 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSAIINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  
Nome: Kenia Vieira Lofego Dias 
Cargo: Diretor Administrativo 

CPF: 151.658.748-00 

Assinatura: 
71 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM  AJUSTE:  
Pelo contratante: 
Nome: Paulo Ricardo Ad 
Cargo: Representante 	/ - - 
CPF: 342.755.658/19 

Assinatura: 

Pela contratada: 
Nome: Sidney C 
Cargo: PresidenteNereadoy 

CPF: 092.679.61-6i 

Assinatura,,@*<cyc-<*C 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: PresidenteNereactor 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 

/1 

/ 
/ 


