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CONTRATO N: 2020.01.23.01
Apr eon

CONTRATO GUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA E A

EMPRESA POSTO MAROLIVIA LIDA, PARA
O FIM GUE A SEGUIR SE DECLARA.

A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA, pessoa juridica de direito publico interno,

doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no C.N.P.J. sob on”

O6.577.530/0001-83, com sede & Rua: Dep. Manoel Francisco, 650 - Centro, Cep:

62.320-000 - Tiangud, Estado do Cearé, através da Presidência da Cé&mara, neste

ato representada pelo Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva, brasileiro, casado,

inscrito no Cadasto de Pessoas Fisicas sob o n* 600.254.153-52 e a empresa

POSTO MAROLIVIA LIDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n* 22.134.817/0004-38, com

endereco & AV. Prefeito Jacagues Nunes, 550, Centro, CEP: 62.320-000, na Cidade

de Tiangudé, Estado do Ceard, doravante denominada CONTRATADA, neste afo

representada pelo seu Procurador sr. José Romano do Nascimento, brasileiro,

casado. inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o. N” 057.176.803-25,

resolvem celebrar o presente contrato com as clêusulase cCoNdIc6Es a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposicêes da Lei Federal n"

10.520/02, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n* 8.666/93, de 21 de junho de 1993,

demais alteracêes e atualzada pela Lei n* 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos

termos do Preg&o Presencial n? O010/2019-CMI, e resultado da licitacêo,

devidamente homologada pelo Presidente da Cé&mara Municipal, com base na

proposta da CONTRATADA, todos partes integranies desie contralo

independente de transcricêo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.01. O presente contrato tem como objeto a AGUISIGAO DE COMBUSTIVEIS E

LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

03.01. Os produtos ser&o fornecidos conforme as necessidades da Cé&mara

Municipal e de acordo com as ordens de formecimento emitidas.

CLAUSULA GUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

0401. O prazo de vigência do contrato é da data de sua assinatura até 31 de

ezembro de 2020.

04.02. O prazo para formecimento do objeto ora contratado é de imediato,

contados a parlir da data de recebimento da Ordem de Formecimento

respectiva por parte da CONTRATADA.

CLAUSULA GUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
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CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA   
05.01. O valor global a ser contratado é de R$ 146.292,00 (cento e guarenta e seis

mil duzentos e noventa e dois redais).

05.02. No valor acima estipulado j& est&o inclysos todas as taxas, encargos,

impostos, fretfes, camegamento e descamegamento, seguros, embalagem e&

demais despesas inerentes ao forecimento do objeto Contratado.

05.03. Os produtos ora contratados ser&o fomecidos nas guantidades e precos

Unitérios abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

DISCRIMINACAO DOS PRECO
ITEM PRODUTOS UNID MARCA |GUANT!| P.UNIT. RS TOTAL

01 |GASOLINA COMUM LITRO] PETROBRAS

|

16.080 5,05 81.204,00

02 |OLEO DIESEL S10 LITRO] PETROBRAS

|

10.200 4,06 A1.412,00

OLEO LUBRIFICANTE PARA

03 |MOTOR A GASOLINA OU FLEX| LITRO LUBRAX 120 32,00 3.840,00

SAFE 15WA40
OLEO LUBRIFICANTE PARA

04 |MOTOR A GASOLNA OU FLEX| LITRO LUBRAX 120 47,00 5,640,00

SAE 5W30
OLEO LUBRIFICANTE PARA

05

|

GOTOR A DIESEL SAE 5W30 LITRO LUBRAX 120 46,00 5,520,00

OLEO LUBRIFICANTE PARA
06

|

AOTOCICLETA SAE 10W30 LITRO LUBRAX 24 39,00 936,00

07 FErE OLEO PARA MOTOR! yNID

|

 TECFIL 20 35,00 700,00

FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
08 |50 A GASOLINA UNID TECFIL 20 47,00 940,00

FILTRO DE OLEO PARA MOTOR A
0? |DIESEL 2.0 Tev UNID TECFIL 20 46,00 920,00

FITRO DE COMBUSTIVEL PARA
10. |VEICULO A DIESEL 2.0 1éV UNID TECFIL 10 150,00 1.500,00

FILTRO DE COMBUSTMVEL PARA
1 |VEICOLO FLEX COM MOTOR 1.6 UNID TECFIL 10 87,00 870,00

FITRO DE COMBUSTIVEL PARA

12 |VEICULO A GASOLINA COM! UNID TECFIL 10 137,00 1.370,00

MOTOR 2.0
FILTRO DE AR PARA VEICULO A

13

|

DIESEL 20 16V UNID TECFIL 10 54,00 540,00

FILTRO DE AR PARA VEICULO
14.

|

EECOM MOTOR 16 UNID TECFIL 10 40,00 A00,00

FILTRO DE AR PARA VEICULO A
15 |GASOUNA COM MOTOR 2.0 UNID TECFIL 10 50,00 500,00

/ VALOR GLOBAL | R$ 146.292,00
 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

06.01. O pagamento serê efetuado pela C&mara Municipal de Tianguë, apds os

produtos serem recebidos e conferidos pelo sefor responsével pela solicitac&o

até 30 (rinta) dias apês a entrega.
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06.02. Os pagamentos serao efetvados mediante a apresentacao da respectiva

Nota Fiscal dos Produtos e Recibo comespondente, devidamente atestado o

recebimento pelo responsdvel do setor solicitante.

06.03. Se houver atraso nos pagamentos, estes serdo atvalzados com base na

incidência de juros de mora de 12 (doze por cento) ao ano “por rata tempore",

entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PRECOS
07.01. Os precos cotados ser&o fixos e ireajustéveis, sendo assegurado ao

contratado o eauilbrio econêmico financeiro do contrato, cConforme dispêe a lei.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
0801. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aaUIsiGBS

dos produtos cormer&o por conia de recursos do ducdécimo repassado pelo

municipio, na dotacêo orcamentêria: 01.01 01.031.0101.2.001.33.90.30.00.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, eNCArgOS,

royalties, seguros, freies - camego & descarmego, toca de dleo, decorrentes do

fornecimento dos produtos, sem aualauer 6nus para a C&mara Municipal de

Tiangud.

92. Manter a compatibilidade com as obrigacêes assumidas de habiltacêo &

agualficacëo, durante todo o processo desta compra.

93. Substituir dis suas expensas, todo e aualaguer produto entregue em desacordo

com as especificacêes exigidas e padrêes de aualidade exigidos, com defeito,

vicio ou aue vier a apresentar problema guanto ao seu consumo deniro do

periodo de garanlia.

94. Responsabilzar-se pelos danos causados dietamente & Cê&mara Municipal

ou a tercelros, decorente de sua culpa ou dolo no formecimento do produto.

9.5. Responsabilizar-se pela fiel entirega dos produtos no prazo estabelecido.

9&. Prestar todos os esclarecimentos aue forem solicitados pela C&mara

Municipal, durante a execuc&o desta OAUIIEBE.

97. Aceitar nas mesmas condicêes contratuais, OS acrésciIMos ou supressbes aue

se Hzerem necessêrios, alé 25% (vinte e cinco per cento) do valor inicial

atvalzado do contrato, na forma do art. 65, parêgrafos le 2e da Lei ne 8.666/93

e suas alteracêes posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.01. Providenciar os pagamentos devidos & contratada, nos prazos acordados,

e de acordo com as Notas FisCcais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos

os produtos pelo responsêvel designado para acompanhamento e fiscalizacao,

Ga execycê&o deste contrato, da Cé&mara Municipal de Tiangua.

10.02. Fiscalzar e acompanhar a entrega dos produftos, e a execuc&o do

contrato.

10.03. Indicar o representante da C&mara Municipal para acompanhar e

fiscolzar a execucëo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos

produtos.
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10.04. Comunicar & contatada todas e auaisauer regulordades ocoridas na

execucëo do contrato e exigi as devidas providências due demandem da

Contratada.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANCOES

11.01. A CONTRATADA sujeitar-se-&, em caso de inadimplência de suas

obrigacêes, sem prejuzo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes

sanc6es administrativas:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, Caso ocorma

desistência total ou parcial de proceder o fomecimento objeto deste contrato;

b) multa de 0,3% (irês décimos por cento) sobre o valor total da ordem de

compra por dia de atraso na entrega dos produtos.

Cc) suspensêo temporêria de participar em licitacëo ou contratar com a Cémara

Municipal pelo prazo de 01 (um) ano.

d) declaracêo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

POblica enauanto perdurarem os motivos determinantes da punicêo ou aié gue

seja promovida a reabiltac&o perante a C&mara Municipal, gue seré concedida

apés o contratado ressarcir & Administracao pelos prejuizZos causados & apos

decorido o prazo da suspensêo aplicada no iem anterior.

11.02. O valor da multa aplcada seré deduzida pela C&mara Municipal, pêr

ocasiëo do pagamento, momenio em gue a unidade responsdvel pelo mesmo

CcComunicara ao formecedor.

11.03. Se nêo for possvel desconté-lo por ocasiëo do pagamento, a

CONTRATADA recolheré, voluntariamente, a multa por meio de Documento de

Arecadac&o Municipal em nome da Cêmara Municipal de Tianguë. Se ndo o

fzer, ser& encaminhado a Assessoria Juridica da C&mara para Cobranca em

processo de execucdio, e sera considerado inadimplente e inidêneo para licitar

com a C&mara Municipal.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
1201. A CONTRATANTE poder& rescindir o contralo, independentemente de

agualaguer interpelac&o judicial ou extrajudicial se a contratada:

a) Paralisar o formecimento por Um periodo superior a 05 (cinco) dias Coridos,

contados a partir do prazo m&ximo para a entrega, determinado neste Fdildl e

baseados na data do recebimento da ordem de compra.

b) Fornecer os produtos em desacordo com as especificacêes exigidas;

c) N&o cumprir ou €umprir iregularmente as cliusulas contratuais ou a legislacëo

vigenie;

d) Cometer reiterados erros na execucao das entregas dos produtos;

e) Ceder ou transferir, no todo ou em parie, o formecimento dos produtos;

f) Entrar em concordata, falência ou dissolyc&o, ou recair no processo de

insolvência sobre avalguer de seus dirigenies.

1202. Declarada a rescis&o contratual em decorência de aualguer um dos

tundamentos do item anterior, a contratada recebera exclusvamenie o

pagamento dos produtos fomecidos e rTecebidos deduzido o  valor

corespondenie as multas porventura existentes.
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12.03. N&o caberd a contratada indenizacêo de aualguer espécie seja a gue
titulo for, se o contrato vier a ser rescindido em decorência de descumprimento
das normas nele estabelecidas.
12.04. Independentemente do disposto nesta cléusula, o contato poderd ser
rescindido por Ivre decisêo da C&mara Municipal de Tianguë, a gualguer época,
sem due caiba a contratada o dieito de reclamac&o ou indenizac&o a
gualguer tifulo, garantindo-he apenas, o Pagamento dos produtos formecidos e
devidamente recebidos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleifo o foro da Comarca de Tianguë, com renVncia expressa de
gualguer outro, por mais privilegiado aue seja, para dirtimir AUAIsauer dyvidas ou
itigios oriundos da execucëo deste contrato.
E, por estarem justos e acertados, frmam o presente termo em 03 (irês) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir
seus efeitos legais.

Tigngué - Cearé, 23 de Janeiro de 2020.

 

 

 

 

 

Vosë Romano do Nascimento

OSTO MAROLIVIA LIDA

CONTRATANTE

Testemun

Nome: SKSiE FEEELO WA oi

GPF 27.7. 93-9 T

 

Rua: Dep. Manoel Francisco, 650 - Centro

Tiangu4 — Centro — Cep: 62.320-000
Cx. Postal: 21  


