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CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2022

E na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um
lado a CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa juridica de direito publico, com
sede nesta cidade de Batatais, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o
n° 60.257.169/0001-53, situada na Praca Dr. Washington Luis, n° 01, neste ato
legalmente representada pelo Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, inscrito no RG
sob o n° 19.732.324-8, Presidente da Camara Municipal, de ora em diante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AUTO
POSTO SAO PAULO DE BATATAIS III LTDA, com sede na Rua Major Jose de
Andrade, n° 199, Centro, Batatais/SP, inscrita no CNPJ n° 23.814.664/0001-90, neste
ato representada pelo sr. Jose Henrique Aleixo, brasileiro, empresario, inscrito no
RG sob o n° 6.280.892-8 - SSP/SP, na qualidade de socio-administrador, residente e
domiciliado na Avenida Nove de Julho, n° 720, bairro Castelo na cidade de
Batatais/SP, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, nos
termos e condicdes das clausulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir
fielmente até o final do presente, conforme o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de gasolina comum,

aditivada e etanol, para abastecimento dos veiculos automotivos oficiais da
Camara Municipal de Batatais.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL
O prego total ajustado ao qual a CONTRATANTE se obriga a adimplir

e a CONTRATADA concorda em receber, é de até R$ 10.574,62 (dez mil,
quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), nas condicoes
estabelecidas na Clausula Quarta, e nos termos da proposta, ou seja: até o valor
de R$ 6.368,00 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais) de gasolina comum, até
o valor de R$ 1.939,36 (mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis
centavos) de gasolina aditivada e até o valor de R$ 2.267,26 (dois mil, duzentos e
sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) de etanol.
Paragrafo Primeiro - O0 reajuste de precos somente se dara em caso de alteracao
fixada pelo Governo Federal, ou pelo orgao de classe, inclusive com a
apresentacao do respectivo documento comprobatério do referido reajuste, como
diario oficial, jornais ou outro documento que venha aWm e os valoresW
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cobrados ngo poderao ser superiores @Aqueles constantes da maquina
abastecedora.
Paragrafo Segundo - Considerando as variacdGes constantes nos pregos dos
combustiveis, podera a CONTRATADA, utilizar o prego praticado no mercado,
devendo a mesma comprovar tal fato, sendo que o prego cobrado nao podera ser
superior ao preco praticado na bomba.
Paragrafo Terceiro - O prazo para abastecimentos sera de 06 (seis) meses,
iniclando-se na data da assinatura deste contrato, sendo efetuado de forma
parcelada durante este periodo, diretamente nas bombas localizadas nas
dependéncias da Contratada.
Paragrafo Quarto - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do presente contrato sera de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessarios para a
completa execucao das suas obrigacoes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - ENTREGA E PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 06 (seis) meses, com inicio na data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse da Administracao,
nos termos da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes.
Paragrafo Primeiro - O fornecimento do combustivel sera efetuado de forma
parcelada dentro desse periodo, em forma de abastecimento diretamente nas
bombas localizadas nas dependéncias da empresa contratada, a partir da
assinatura deste Contrato.
Paragrafo Segundo - A execucao do contrato sera acompanhada através de
servidor designado pela CONTRATANTE.
Paragrafo Terceiro - A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato.
Paragrafo Quarto - Caso verificada a impossibilidade de executar o abastecimento
de combustiveis, por fato superveniente alheio a sua vontade, devera a
CONTRATADA comunicar o fato a CONTRATANTE, para que a seu exclusivo
critério e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, profira uma decisao.
Paragrafo Quinto - A Contratada devera ter suas instalacdes (posto para
abastecimento) em uma distancia maxima de 10 km, da sede da CONTRATANTE,
para abastecimento dos veiculos.
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CLAUSULA QUARTA - CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mensalmente, sendo considerado o valor

da data do abastecimento para incidéncia do desconto ofertado na proposta, o
percentual de 3,5% (trés unidades e cinco décimos por cento), em até 07 (sete)
dias apos a apresentacao da Nota Fiscal, de acordo com o consumo realizado no
més anterior a data de emissao da referida Nota Fiscal ou no periodo de 30 dias
anteriores quando emitida dentro do més correspondente.

Paragrafo Primeiro - Na ocorréncia de rejeicao da Nota Fiscal, motivada por erro
ou incorregcdes, o prazo estipulado para o pagamento, passara a ser contado a
partir da data de sua reapresentacao.
Paragrafo Segundo - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentara a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato,
independentemente de sua natureza, nem implicara na aprovacao definitiva.
Paragrafo Terceiro - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura
apresentada a CONTRATANTE, o pagamento sera sustado até que as
providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o
saneamento da irregularidade.
Paragrafo Quarto - Havendo atraso nos pagamentos por parte da
CONTRATANTE, incidira correcao monetaria nos termos da Lei, contados da data
de vencimento, que serao cobrados na fatura seguinte.
Paragrafo Quinto - Os precos constantes da nota fiscal nao poderao ser
superiores aos valores constantes da bomba na data do abastecimento.
Paragrafo Sexto - O quantitativo previsto neste contrato é uma estimativa, nao
ficando obrigada a CONTRATANTE a adquirir o seu total, abastecer sua totalidade,
consumindo apenas o necessario e suficiente para atender a sua demanda.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata este

contrato correrao por conta da seguinte dotacao orcamentaria: 3.3.90.30.

CLAUSULA SEXTA - TRANSFERENCIA DO CONTRATO
Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial, bem como a

fusao, cisao ou incorporacao, salvo prévia e expressa autorizacao da
CONTRATANTE. w

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos da CONTRATANTE, recebesp "o o Jeto deSSTM
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contrato nas condigdes avengcadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado

na forma e no prazo convencionado.

Paragrafo primeiro - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

I - Efetuar o pagamento ajustado;

II - Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a

CONTRATADA possa realizar os abastecimentos;

II! - Fornecer a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante

solicitagao por escrito da CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir duvidas e

orienta-la em todos os casos omissos.

Paragrafo Segundo - A fiscalizacao da execucao do contrato sera realizada pela

CONTRATANTE, por servidor designado, o qual seguira as disposicoes da

Legislagcao em vigor, bem como as condicdes previstas neste instrumento.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I- E de responsabilidade Unica e exclusiva da CONTRATADA, o

pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da prestacao

dos servicos, tais como impostos, taxas, contribuigdes fiscais e parafiscais,

previdencidrias, trabalhistas, fundigrias, emolumentos, onus ou encargos de

qualquer natureza; enfim por todas as obrigacdes e responsabilidades, por mais

especiais que seJam e mesmo que nao expressas no presente contrato, eximindo a

CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigacao, posto que

considera incluida no computo do valor;

I1 - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade

com as obrigacées por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e

qualificacao exigidas para a contratacao;

II! - Apresentar, sempre que solicitado, durante toda a execucao do

contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor quanto

as obrigacdes assumidas no presente contrato, em especial, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

IV - Executar o objeto deste contrato em respeito as normas de

seguranca e disciplina da CONTRATANTE;

V -Zelar pela boa e completa execucao do objeto ora contratado;

VI facilitar o acompanhamento e a fiscalizacao por parte da

CONTRATANTE;

ViI- Responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do presente contrato;

 

Vill - Responsabilizar-se integralmente pela eXecticao do obj 45 t

contratado, nos termos da legislacao vigente; M.
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IX - Executar o objeto contratado, conforme as condigdes prescritas
no presente instrumento e de acordo com as especificacdes constantes desta
Dispensa;

CLAUSULA OITAVA - SsANCOES
As sancdes serao aplicadas conforme as regras abaixo estabelecidas,

as quais, em caso de omissao, aplicam-se as disposicdes da Lei Federal n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes.

Paragrafo Primeiro - A inexecucao parcial ou total das obrigacdes assumidas, bem
como a execucao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
cominacao de sancdes, a serem aplicadas em conformidade com as normas
contidas em lei e nesta Dispensa.
Paragrafo Segundo - Constatada a infracao contratual, o processo administrativo
respeitara o procedimento definido na legislacao vigente.
Paragrafo Terceiro - Garantido o contraditorio e a ampla defesa, poderao ser
aplicadas as seguintes sancdes, de forma gradativa, respeitada a proporcionalidade
e a razoabilidade, tendo como fundamento a gravidade da conduta da contratada.

I - Adverténcia;
I1 - Multa de mora;
II! - Multa pela inexecucao.

Paragrafo Quarto - Nos casos omissos, aplicam-se as disposicdes contidas na Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes.
Paragrafo Quinto - As sancdes aqui previstas nao impedem a aplicacao de
sancdes e cominacdes que se fizerem necessarias, em especial em caso de perdas
e danos, danos materiais e morais, mesmo que nao expressos nesta Dispensa.

CLAUSULA NONA - MODIFICAGOES UNILATERAIS DO CONTRATO
A CONTRATANTE podera modificar unilateralmente o contrato para

melhor adequacao as finalidades do interesse publico, respeitados os direitos da
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes.
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CLAUSULA DECIMA - RESCISAO
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato

independentemente de interpelacao judicial, sem que a CONTRATADA caiba 0
direito de indenizacao de qualquer espécie, nos seguintes casos:

I- quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;
I - quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o

Contrato a quaisquer empresas ou consorcios de empresas sem a prévia e
expressa anuéncia da CONTRATANTE;

II - quando houver atraso na execucao dos servicos pelo prazo de
30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pela
CONTRATANTE;

III - quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condicoes
contratuais por parte da CONTRATADA e desobediéncia da determinacao da
fiscalizacao;

IV- nos casos de inexecucao parcial ou total do contrato;
V - nos casos de aplicacao das sancdes de suspensao temporaria e

inidoneidade.

Paragrafo Unico - Decorrido atraso na do objeto, por periodo igual ou
superior a 1/3 (um terco) do prazo de execucao sem manifestacao da
CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado a CONTRATANTE tomar as medidas cabiveis para a Rescisao
Contratual e a aplicacao das sancdes descritas acima;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL
Ao presente CONTRATO, nos casos omissos, aplicam-se as

disposicdes da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e,
demais disposicdes aplicaveis as disposicdes do direito privado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e w

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

N
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES
Sao partes integrantes deste contrato as disposi¢des constantes da

Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual

teor e forma, na presenca das 03 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para
Foro do mesmo a Comarca de Batatais/SP.

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAI
EM 10 DE MARGO DE
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~- JULIO EBUARDO MARQUES'PEREIRA

RESIDENTE I

NTRATANTE   

 

AUTO POSTO SAO PAULO III LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

ya.

41.Marcos Nunes Santana

Vice Presidente

{kw
2. Gustavo Domingos Rastelli
Primeiro $\eqr tario

(Caso\ } M\
“\\\w\ “33“

3. Claud gina Nunes Langa
Segundo Secrétario
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