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CONTRATO N° 07, DE 11/05/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04, DE 04/05/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO N® 07, DE 03/05/2021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL QUE ENTRE |SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SAO
ROQUE E A EMPRESA FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍy|lS
LTDA li
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(Q O
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ACÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pegoa
jurídica de direito público, com sede à Rua São Paulo, n" 355, Jardim Renê,^o
Roque, SP, neste ato representada por seu Presidente, senhor JÚLIO ANTC^IO
MARIANO, brasileiro, casado. Vereador, portador do Documento de Identidad^ÉG
n" 11.870.437-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 985.816.888-34, a s|iuir
denominada CONTRATANTE, e a empresa FAMÍLIA DE LUCCA C0MÉRCIC||)E
COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, localizada na Pra^ida
República, n° 139, Centro, São Roque, Estado de São Paulo, CEP 18.130-||5,
inscrita no CNPJ/MF sob n® 48.997.399/0001-53, neste ato representada |)gla
Sócia-Propríetária, senhora Iracy Maria Femandes de Lucca, portadorag|do
documento de identidade RG n® 4.832.486-3 e inscrita no CNPJ/MF sob CPf|n®
069.139.788-04, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firnr^ o
presente CONTRATO, nos termos da Lei Federal 8.666/1993 e alteradas
posteriores, legislações pertinentes, assim como pelas condições de Dispens^n®
04/2021, sob Processo Licitatório n® 07, de 03/05/2021, pelos termos da Pro|:^ta
da CONTRATADA datada de 30/04/2021 e pelas cláusulas a seguir expres^s,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. ||

u

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1.1 o presente contrato tem por objeto o fornecimento de GASOLINA COML;^ E
ETANOL COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENd|M
O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, de acordo com a necessidade Ma
CONTRATANTE.

1.2 A quantidade anual estimada para o consumo de combustível é a abaixo
discriminada:

Item Unidade Quantidade Produto

01 Litro 2.800 Gasolina Comum

02 Litro 500 Etanol Combustível

PROTOCOLO CEISS W9/aSl - M/KWMl KM
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clAusula segunda - forma de fornecimento

2.1 A execução do presente contrato, quanto ao fornecimento de combustível,
dar-se-á sob a forma de fomecimento parcelado, diretamente da bomba de
distribuição da CONTRATADA.

2.2 Poderá haver variação positiva ou negativa, nos termos da Legislação §m
vigor, na aquisição estimada de combustíveis por parte da CONTRATANtI.

2.3. Os atestados de recebimento serão emitidos mensalmente quandc^^a
entrega da nota fiscal.

%
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA obríga-se a, além de fornecer o combustível de ac||do
com as necessidades da CONTRATANTE, quando da solicitaçãdlde
abastecimento, emitir uma requisição na qual deverão constar aquanti(i|de
de litros de gasolina ou etanol adquiridos, a identificação do veicul|| a
quilometragem constante do painel do veiculo e colher a assinatur^|do
servidor condutor do veículo. g 1

z i
O r

3.2 Obriga-se também a CONTRATADA a fornecer os produtos contrat|^s
dentro das especificações das normas da Agência Nacional de Petróli(| -
ANP - e INMETRO, nos termos do artigo 66 da Lei Federal 8.666/19^ e
ainda, a repassar à Câmara Municipal da Estância Turística de São Ro|ge,
durante a vigência deste Contrato firmado, todos os preços e vantaj^s
oferecidas ao mercado sempre que esses forem mais vantajosos do qufios
ofertados no respectivo Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATUAL

4.1 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagaij
CONTRATADA os valores de R$ 5,277 (cinco reais e vinte e sete centav
sete centésimos de centavos) por litro de Gasolina Comum e R$ 3,761
reais e setenta e seis centavos e um centésimo de centavo) por lit
Etanol Combustível. O valor anual estimado da presente contratação im^|la
em R$ 16.656,10 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e lez
centavos) anual. s.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente,
no 10" dia do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal
emitida pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEXTA - RECURSO FINANCEIRO

6.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por
conta do orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária; 3.3.90.30.00
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Somente será permitida a revisão de preço quando FORMALME^E
justificado e de acordo com o previsto no artigo 65 da Lei n® 8.666/19|| e
demais legislações em vigência.
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CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS EVIGÊNCIA CONTRATUAL k
Sa

8.1 O prazo de vigência do contrato, ora firmado, será de 12 fdoze) nififes
consecutivos, de 15/05/2021 a 14/05/2022, aplicando-lhe odisposto no a^o
57da Lei Federal n® 8.666/1993, e alterações posteriores. ||

8.2 Oreferido contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Llifn®
8.666/1993 e alterações posteriores. §1

5|

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASOipE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL lii|
9.1 O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ^ a

ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n® 8.666, d|^1
de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n® 8.883, de 08 de junhftle
1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, ^te
contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, aii|a,
o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no cas(|lde
inadimplência. f|

9.2 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, não ceU
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensej
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitõ|às
sanções e demais penalidades legais previstas na Lei Federal n® 8.666/1^3
e alterações posteriores.

9.3 A Câmara Municipal poderá ainda, aplicar, isolada ou cumulativamente com
o previsto no item 9.2, as seguintes sanções à contratada, nos termos dos
artigos 87 e 88 da Lei n® 8.666/1993, a serem aplicadas como segue:

9.3.1 Advertência;

<

nu
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9.3.2 Multa por inexecução parcial da obrigação de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da Nota Fiscal referente ao mês em que for
cometida a infração; e

9.3.3 Multa por inexecução total da obrigação de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da Contratação.

a>

9.4 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem feito| à
llcitante vencedora.

CMrí

9.5 A aplicação das multas independe da aplicação das demais sanções, óS^re
as quais: ||

gr>

9.5.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impediment||je
contratar com a Administração, por prazo não superior ai|02
(dois) anos; 11

9.5.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar cori| a
Administração Pública enquanto perdurarem osmotivos determinsi|es
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante apremia
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre^e
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultant§§ e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no ir||so
anterior. S|

9.6 As penalidades ora elencadas não impedirão a rescisão unilateral, ||m
prejudicarão a aplicação das demais sansões previstas nos artigos 81, || e
87 da Lei n® 8.666/1993 e alterações. p

•o 8

9.7 A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afas|| a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parci4|jo
objeto ou pela inadimplência.

O>o
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CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO |i

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fpos
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n® 8.666/1993. ACONTRAtMiA
reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de res(|po
administrativa prevista no artigo 77, da Lei n® 8.666/1993. i

s

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

12.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a

CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ACOMPANHAMENTO Á EXECUÇÃO lo
CONTRATO

o>0

13.1 A CONTRATANTE indica servidor responsável pelo Setor de Almoxar4|do
da Câmara para o acompanhamento da execução contratual, bem comS^o

Sx

controle de consumo. 1 s.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS ||
14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 8.666/1993 eilos

princípios gerais de direito. ||
SS

ii
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO ||
15.1 Fica eleito o foro da comarca de São Roque para dirimir dúvidas ou que^|és

oriundas do presente Contrato. |i
_ (8

|E
|l

E por estarem justas e contratadas, as partes assinagl o
presente instrumento contratual, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todc^áos
fins de direito, na presença das testemunhas ababco. 11

Estância Turística de São Roque, 11 de maio de 2021.

JÚLIO ANTONIO MARIANO IRACY M. FERNANDES DE LUCCA^I
^residente da Câmara Municipal da Sócia-Propríetária da Empresa Família de g
EstânciaTurística de São Roque Lucca Comércio de Combustível Ltda. ^

Testemunha 1 T estemunha 2

(ASSINATURA E N» 00 CPF) (ASSINATURA E N» DO CPF)
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ANEXO LC-01 -TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(CONTRATOS)

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estânda Turística de São Roque. |
CONTRATADO: Família de Lucca Comércio de Combustíveis Ltda ?

CONTRATO N° (DE ORIGEM): N" 07 de 11/05/2021 T̂'X

OBJETO: Fomecimento de combustível parcelado direto da bomba para os veít^s
oficiais da Câmara Municipal. |s
ADVOGADO (8)/ N° OAB/emait: (*) Virgínia Cocchi Winter - OAB: 251991 i»

li
w O

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: si
1. Estamos CIENTES deque: |1
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamenSfle
sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo TríbunJ|dle
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sis®|na
eletrônico: ||
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias^s
manifestações de interesse. Despachos e Decisões, mediante re^ar
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância coifl o
estabelecido na Resolução n® 01/2011 do TCESP; ||
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Deciiles
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicado|lio
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Co||as
do Estado de São Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei Complement||n®
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem|(Í3s
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; f |
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastr|&s
no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos teifilís
previstos no Artigo 2® das Instruções n®01/2020, conforme "Declaração(õe6||Je
Atualização Cadastral" anexa (s); |
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
conseqüente publicação;

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.
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LOCAL e DATA: São Roque, 11 de maio de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADEf
Nome: Júlio Antonio Maríano

Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34 1
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Júlio Antonio Maríano

Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34 ||
Assinatura: ||

H
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM OAJUSTE: 11
Pelo contratante:

Nome: Júlio Antonio Maríano

Cargo: Presidente ||
CPF: 985.816.868-34 Í|

Q|
Assinatura: =i

CB

Pela contratada: ai
SE

Nome: Iracy Maria Fernandes de Lucoa ||
Cargo: Empresária |Í
CPF: 069.139.788-04 T li
Assinatura: ||

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Júlio Antonio Maríano f |
Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34

Assinatura:
(*) Facultativo. Indicarquando já constituído, informando, inclusive, o endereço •"!
eletrônico. |
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