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AoutsrÇÂo PARCELADA E soB DEMANDA DE
CoMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MAQUINAS
MANTIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS
DE PAJEÚ DO PIAUI-PI.
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c USULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, de um lado, o Município de

Pajeú do Piauí-Pl, pessoa.iurídica de direito público interno, com sede na Av. Maria Ribeiro

Antunes, s/n, Centro, Pajeú do Piauí-Pl, CNPJ no 01 .612.602/0001-62, neste eto

representado pela Exmo. Sr. Cláudio Pereira dos santos, Prefeito Municipal, daqui por

diante designado contratante e do outro lado PosTo CAVALCANTI LTDA, CNPJ:

o5.87O.OOZOOO1-55. sediada na Avenida Modesto Antônio Piaulino, s/n, centro de Pajeú do

Piauí, nesta representada o sr. Paulo Afonso Borges cronemberger cPF: 251.667.548-83,

residente e domiciliada na Rua. Edro Martins Feneira, Bairro, Vila Nova, Pajeú do Piaui. e

daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e

celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61,

da Lei n.o 8.666/93, conforme especificações e demais exigências previstas na proposta da

contratada e no Procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, No 00'l/2021com Íundamento

no ar'.24, V, c./c art. 25 da Lei no 8.666/93; observadas as disposiÉes da Lei no 10 520' de

17 de julho de 2002, publicada no D.o.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores;

pelos Decretos no 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08i2000, Lei

bomplementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.o 8.666/93,
pelas condições a seguir pac'tuadas:

1.1 ContrataÉo de empresa para fomecimento parcelado de combustíveis para atender as

necessidade; dos veículos utilizados pelas Secretarias e Fundos do Município de Pajeú do

Piauí-Pl, conforme especificações e demais exigências previstas neste Contrato e proposta

da contratada, como se aqui estivessem transcritos.

1 .3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais os

acréscimos ou supressóes que se fizerem no objeto contratual aié 25o/o (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, §'to, da Lei Federal n.o 8.666/93 e

suas aherações posteriores.

I .4 A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos

deste contrato e documentos dele integrantes.

2.1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com aS necessidades dos veículos das

Secretarias e Fundos do Município de Pajeú do Piauí-Pl.

2.2 A autonzaçáo de fomecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Prefeitura

Municipal de Éajeú do piauí-Pl, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos

os atoô burocráticos indispensáveis a uma regular administraçáo, em comum acordo com o

contratado, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples ordem de

Fornecimento.

2.3 A contratada ficará obrigada a Íazet a entrega do MATERIAL quando requisitado no

momento da apresentaçáo da Ordem de Fornecimento.

c USULA SEGUNDA - COND IÇÕES DE ENTREGA
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3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser i

cópia das certidões de regularidade

,rto:
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contratante, conendo por conta da Contratâda as despesas de embalagem, u

transporte, tributos, en€rgos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento
e/ou substituiçóes indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.

4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real
necessidade, no local e endereço indicados pela conlratante, para veriÍicação da

conformidade do objeto com as condiçóes, especificações e exigências desse contrato.

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respeclivo, a

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento
de identiÍicação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

6.í. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contrataçáo, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá Íazê-la em conformidade
com a indicaçáo da Administração, no prazo máximo de O2(dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementaçáo ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.2.'l . Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicaçáo do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração.

7. Quando se tratar de fornecimento de produto o prazo de validade do(s) produto(s), deverá
ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto

7.1 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificaçóes contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

8. O quantitativo dos produtos Íixados Neste Contrato não obriga a Administração a adquirir
o total estimado, náo existindo direito adquirido quanto ao fornecimento integral das
quantidades descritas.

c SULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.í O valor global do presente CONTRATO é de R$ 56,890,00 (Cinquenta e sels mt7 e

oitocentos e noventa reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores

expressos a seguir:

5.1 O pagamento será realizado pelo Município de Pajeú do Piauí-Pl através do sêtor
competenie, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5' (quinto) dia

do mês subsequente ao do fornecimento do serviço/produto, acompanhado da nota

fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de

4.1-As para aquisiçáo dos produtos correráo por conta de recursos oriundos, conforme

c USULA QUINTA - DO PAGAMENTO

igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho,
junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos Íiscats unto á união, certidão negativa
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EFAZ, certidão negativa de débitos junto
objeto, firmado pela autoridade compete

nciso XlV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

à prefeitura munic

4.

de débitos junto à S
de Fomecimento do
disposto no art. 40, i

a.
C)

nte, e em conformida

5.2 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos/serviços
executados ou fornecidos.

5.3 As notas Íiscais/faturas que apresentarem incorreções seráo devolvidas à
CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste
caso, quaisquer ônus por parte da Administraçáo.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidaçáo
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virlude de penalidade ou falta de
entrega do produto ou serviço.

5.5 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa
às condições de habilitação exigidas na licitaçáo, através de documentaçáo anexada à
fatura relativa aos lncisos lll e lV, Art. 29 da Lei n'8.666/93, e em caso de pendência o
pagamento será suspenso.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCN DO CONTRATO

6.6 O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da
publicaçáo de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração de até 06 de
fevereiro de 2021.

c USULA S MA - DAS PENALIDADES

7.1 Caso o contratado seja convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar ou celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ense.jar o retardamento da execução de seu objeto, náo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer Íraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sistema de Cadastro do Município, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4'da Lei
10.520102, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, conforme abaixo:

l. Advertência deverá ser feita através de notiÍicação por meio de ofício mediante contra-
recibo do representante legal do adjudicatário, estabelecendo ptazo paa cumprimento das
obrigaçóes descumpridas.

ll. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de
atraso na execuçáo do objeto ou no descumprimento das obrigaçóes assumidas, até o 15o
(décimo quinto) dia.

lll. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 160
(décimo sexto) dia de atraso na execuçáo do objeto ou no descumprimento das obrigações
assumidas, sem pre,luízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93.

lV. Multa de alé 20o/o (vinte por cento) sobrê o valor do contrato, no inadimplemento total da
execução do serviço e/ou no descumprimento das obrigaçóes assumidas.

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a
reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso lV e §
30 do art. 87 da Lei 8.666/93.
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Vl. Após a aplicaçáo de qualquer penalidade. prevista neste

comunicação escrita à empresa e publicação no Ôrgão de lmpren
penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundament

y
o legal da puniçã

vll. suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de

contratar com o ooNTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese

de rescisáo contratual por culpa da CoNTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

8.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula sexta desse contrato, e em

atendimento ao §1o, art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.í995 e demais legislaçáo, é

vedado qualquer reajustamento de preços, salvo na hipótese de manutenção do reequilíbrio

financeiro do contrato.

9.1 Zelar pela fiel execuçáo do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos

materiais e humanos necessários para tanto.

9.2 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como' por qualquer que venhe e

ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

9.3 Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do

objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da

legislaçáo vigente.

9.4 Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais

obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação
que darão origem ao contrato.

9.5 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos

produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituiçáo imediata, e totalmente às suas

expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adultêrado ou inutilizável.

g.6 correrão por conta da CoNTRAÍADA todas as despesas de seguros, transporte,

tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega

e da própria aquisição dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da

Lei no 8.666/93 com suas alteraçóes;

9.7 Garantir os preços cotados pelo período de 60 dias;

9.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa

anuência da CONTRATANTE;

9.9 Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com

as especificações constantes da proposta e/ou instruçóes do contrato;

9.10 Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da Íiscalização do

contrâto, qualquer anormalidade verificada;

9. I 1 Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionâdos

à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

9.12 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o

ônus deconente, índependentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

9.13 Arcar com eventuais prejuízos causados à CoNTRATANTE e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por SeUS empregados ou prepostos,
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9.14 lndicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter
receber comunicaçóes ou trânsmiti-las ao executor do contrato conforme
art. 68 da Lei no 8.666/93;

PI
a

9.15 lnformar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número
de sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

9.í6 lnformar na pÍoposta a qualiÍicação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou
seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de ldentidade, Estado Civil, Nacionalidade e
Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido
contrato (Contrato Social ou Procuração), caso náo seja informado na Proposta a
qualificação do representante, a licitante, poderá sanar a omissão durante a sessão.

9.17 Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

9.18 Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de açóes
judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados
contra a CONTRATANTE, por terceiros;

9.19 Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá seÍ efetuada
nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais.

CLÁUSULA IMA- DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fomecedor possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigaçôes
assumidas pelo fornecedor;
10.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
10.4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais
fornecidos, para imediata substituiçáo;
10.5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de
cada pagamento;
1 0.6 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, aplicaçáo de sanções e alterações do mesmo;
'l0.7 Aplicar sançóes administrativas quando se Íizerem necêssárias, após o direito dâ
ampla defesa e do contraditório.

c SULA D IMA PRIiTEIRA - DA FISCALIZAÇ

11.1 Fica designado o Sr. Paulo Cesar Mesquita Cabêdo portador do CPF: 955.215.503-72'
como o fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do serviço.

c USULA MA SEGUNDA - DA RESC O CONTRATUAL

"12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades

específicas, a sua rescisâo com as consequências contratuais e legais.

í 2.2 Constituem motivo de rescisáo, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
8.666/93, com redaçáo atualizada pela Lei 8.883/94

12.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e
seguintes, da Lei 8.666/93).

c SULA D IMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIOADE
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1 3.1 O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, peÍdas e
prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha' direta ou
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indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimenlo
pelos danos ou prejuízos causados.
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14.1 Faz parte deste Contrato a proposta do Contratada(o), como se aqui estivesse
transcrita.

15.1 Fica eleito o foro de Canto do Buriti, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que
possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios
administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2 Os casos omissos seráo decididos pela AdministraÇão CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presençe de duas testemunhas, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pajeú do Piauí-Pl, 07 de Janeiro de 2021

SIGNATÁRIOS

PELO MUNIC|PIO DE PAJEÚ DO PIAUI

ctáudiok;dos santos
PREFEITO DE PAJEÚ DO PIAUí

P/CONTRATANTE

Çú n/*o b,rjA
POSTOÓAVALCANTTLTD
CNPJ: 05.870.002/0001-55

A

Sr. Paulo Afonso Borges Cronemberger
CPF: 251.667.548-83

TESTEMUNHAS:

11

2")

RG/CPF ílJ E

RG/CPF qJq.çâl -Zoe'ô!
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QUINTA - DO FORO

PELA CONTRATADA

QUARTA - DAS


