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PREGAO PRESENCIAL NO 060/2020 - PROCESSO NO 119/2020 - D.A. - D.C L.

CONTRATO NO 042/ 2021

Termo de Contrato que, entre si celebram, o

MUNICIPIO DE MIRASSOL e a empresa/ POSTO

MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA/ na forma

abaixo estabelecida.

Pelo presente instrumento, de um dado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica

de direito pOblico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr.

Anisio Jose Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipals

Sr. EDSON ANTONIO ERMENEGILDO, brasileiro, casado, servidor p6blico estadual, cargo delegado de
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Inscrigao Estadual 451.140.197.113, situada na Avenida Santos Dumont, no 4305, bairro Vila Aeroporto,

CEP: 15.135-160, em Mirassol, SP, neste ato, representada por seu administrador n3o s6cio, Sr.(a)

RODRIGO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, empresario, RG. 29.836.829 - SSP/SP, CPF.

284.686.708-98. residente e domiciliado(a) na Alameda Odair Verro, no 181, bairro Parque Residencial

Damha V, CEP: 15.061-796 em S3o Jose do Rio Preto, SP. doravante denominada CONTRATADA,

celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de Pregao Presencial Ro 060/2020 de 18 de novembro

de 2020, Processo no 119/2020, conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a fornecer a diversos

departamentos do municfpio CONTRATANTE, a quantidade de fornecimento de combustiveis, para atender

aos veiculos da frota Municipal, conforme descritos no(s) item(ns) 01, 02. 03 e 05, do Anexo I do Pregao

Presencial no 060/2020.

CLAUSULA SEGUNDA -- o Edital do Pregao Presencial o 060/2020 de 18 de

novembro de 2020 - Processo no 119/2020 e deus anexos integram este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA -- O presente contrato seri formalizado mediante justificativa

de acordo com item 12.2 do Edital de Pregao Presencial no 060/2020 de 18 de novembro de 2020

Processo no 119/2020- D.A. - D.C.L.

DO PRAZO
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CLAUSULA QUARTA - O puzo de vig6ncia do presente contrato sera de 12 (doze)
memes, com inicio ap6s a data de sua assinatura.

PARAGRAFO I)NICO - Excepcionalmente, admitir-se-ia prorrogag3o do puzo de

entrega, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do $1o, do artig0 57, da Lei

no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificativa, por escrito e pr6via autorizagao da autoridade
superior, nos termos do $2o, do mencionado dispositivo legal.

DA EXECUgAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUINTA - O produto dever6 ser entregue de forma parcelada. mediante

apresentag3o de documents de Autorizagao de Abastecimento, carimbada e assinado por um dos

responsaveis peso Departamento de Servigos Municipais do Municrpio de Mirassol/SP, podendo ser Diretores

dos Departamentos, Chefe de Divisao, Chefe de Almoxarifado, Chefe de Segao de Expediente, Chefe do

Setter de Transported e Chefe do Setor de Controle de Vigias, contendo a quantidade do produto a ser
fornecida e os dados do veiculo abastecido.

CLAUSULA SEXTA -- A CONTRATADA dever6 abastecer ou entregar em ga16es

P16sticos em qualquer quantidade solicitada pelo Municfpio de Mirassol/SP, ngo podendo, porbnto a

CONTRATADA estipular em sua proposta de pregos, cotas mfnimas ou m6ximas para
abastecimento/fornecimento do(s) produto(s).

PARAGRAFO I)NICO - Quando tratar-se de retirada em ga16es, na requisigao dever6

ser informado o motivo peso qual este sendo feita a retirada em ga16es e para qual finalidade.

CLAUSULA SfTIMA -- Se no curio da execug5o contratual, algum produto apresentar

irregularidade, a CONTRATANTE, o submeter6 a an61ise para verificagao da qualidade e comprova93o de

que se identifica com as especificag6es do Edital e das normal que regem a esp6cie, mediante o envio de

amostra a um laborat6rio de sua escolha. para a elaborag5o de laudos conclusivos, sends que. neste caso.
as despesas correr3o por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - O registry do fornecedor sera cancelado quando:

INCISO 1 - Descumprir as condig6es da ata de registro de pregos.

INCISO ll - N3o aceitar a Autorizagao de Compra/Nota de Empenho no puzo
estabelecido, sem justificativa aceit6vel; '

INCISO 111 -- N3o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese dente se tornar
superior aqueles praticados no mercado, ou;

INCISO IV - Sofrer sangao prevista nos incisos 111 ou IV do caput do artig0 87 da I ei
Federal no 8.666. de 1993 ou no artig0 7o da Lei Federal Ro l0.520, de 2002.

CLAUSULA NONA -- O Departamento de Servigos Municipais se reserva no direito de

inspeclonar o objeto, podendo recuse-1o ou solicitar substituigao, acaso esteja em desacordo com o
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estabelecido no Edital e deus Anexos

DAS 0BRIGAg6ES DA CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA -- A CONTRATADA fica obrigada a:

INCISO I -- No ato da entrega, o objeto podera ser recusado, casa estejam em

desacordo com o estabelecido no Edital Pregao Presencial 060/2020, ocasi3o em que servo devolvidos,

para a respectiva reposigao, no puzo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data da notificagao escrita

dirigida a CONTRATADA, sem qualquer anus para a CONTRATANTE.

INCISO ll -- A fornecer e abastecer os vefculos da frota municipal que, se apresei ileiii
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os dados do veiculo a ser abastecido. Abastecer somente os veiculos que constarem da relag3o a ser
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com a devida autorizagao do(s) Departamento(s) do Municrpio de Mirassol/SP.

INCISO IV -- Emitir uma Nora Fiscal/Fatura para cada abastecimento, discriminando o

produto, quantidade em litros, valor unitirio do nitro e valor total do(s) produto(s) na Nota Fiscal, bem

como nos dados adicionais da Nota Fiscal deveri constar a Placa do veiculo, quilometragem e o nome do

o nOmero de ordem do abastecimento, carimbo e visto da CONTRATADA.

INCISO yl - N3O Substituir os produtos (marca, qualidade. etc) sem a ucvlua

autorizagao do CONTRATANTE. Em caso de substituig3o, a CONTRATADA devera, antes de faze-1o, enviar o

pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas que, podera ou n3o aceiti-la;
INCISO vll - Manger, durante coda a vigencia da Ata de Registro de Prego, da

Autorizagao de Compras mediante expedig3o da Nota de empenho de despesa ou do Contrato a

compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relag3o a todas as condig6es de habilitagao e qudul lca\,,av

exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- O objeto somente seri considerado recebido apes

a confer6ncia de praxe peso 6rgao requisitante;

CLAUSULA DiCIMA SEGUNDA O Contratante reserva se o direito de
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o objeto em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar a Ata de registry de Pregos e
aplicar as sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente

CLAUSULA DfCIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA se obriga a cumprir today as

condig6es estabelecidas no item 14, do Edital de Pregao Presencial no 060/2020 de 18 de novembro de
2020 - Processo Licitat6rio no 119/2020.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O valor total do contrato corresponde a importancia

de R$ 1.569.514,74 (um milhao, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais

e setenta e quatro centavos)/ referente ao saldo remanescente da ata de registro de pregos no
139/2020.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

C16usula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete.

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prego registrado poder6 ser revisto em decorr6ncia de

eventual reduggo do prego praticado no mercado ou de fato que eleve o custo do servigo ou bem
registrado, cabendo ao Municipio CONTRATANTE promover as negociag6es junto aos fornecedores.

observadas as disposig6es contidas na alfnea "d" do inciso ll do caPaf do artig0 65 da Lei Federal no 8.666
de 1993

CLAUSULA DfCIMA QUINTA - Promovido o abastecimento dos vefculos e atestado

o seu recebimento pda Comiss3o de Recebimento e Fiscalizagao e pelo Diretor do Departamento de

Servigos Municipais do CONTRATANTE, mediante a aposigao dos respectivos "vistos" na Nota Fiscal/Fatura
correspondente. o pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias.

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as seguintes

discriminag6es: descrigao do produto, quantidade, prego unitirio, prego total; marca, plata do
veiculo, quilometragem e o nome do condutor.

CIAUSULA DfCIMA SEXTA - Cano o CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado

para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidirio.

para fins de atualizagao monet5ria. remunerag3o do capital e compensagao da mora, os indices oficiais de

remuneragao b5sica e juros aplicados a caderneta de poupanga, uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

OA DOTAgA0 0RgAMENTARIA

CLAUSULA DfCIMA SfTIMA - As despesas decorrentes dente contrato servo
cobertas pda seguinte dotagao orgament6ria:

020100041220003.2.007-33903001 - F: 0223 - Bombeiros - C.A. 1100000

4



J

'm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MljiASSOL

DEPARTAMENTO DE NEG6CIOS JURJDICOS

.,:ESET H H i ':;'-"'
Estado de Sgo Paulo

020201082440010. 2.014-3390300 1

020702123610053.2.041-33903001

020702123610053 . 2 . 041-3390300 1

021000103010031.2.162-33903001

021000103010031.2.162-33903001

D21000103020031.2.164-3390300 1

021000103020031. 2.164-3390300 1

021400154520003.2.062-33903001

F: 0261

F: 0800

F: 0805

F: 1268

F: 1293

F: 1402

F: 1414

F: 1809

F.M.A.S. - C.A. 5100000

15% Educagio C.A. 2200000

QESE Uni3o C.A. 2000002
P.A.B. R.P. C.A. 3010000

p.A.B. Uni3o C.A. 3010000

M.A.C. R.P. C.A. 3020000

M.A.C. - Uni3o C.A. 3020000

D.S.M. C.A. 1100000

DA RESCISA0 E PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA OITAWA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da avenga

por parte da CONTRATADA. ficari esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520 de 17

de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993 e no Decreto Municipal

5 .130/2015 .

CLAUSULA DECIMA NONA - A CONTRATADA estari sujeita. ainda a:

INCISO I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Avenga. quando

ocorrer inexecugao total ou parcial, bem como, a sua rescis3o unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADA. sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lei,

INCISO ll -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto,

sobre o valor total da Avenga. at6 o limite de 20% (vinte por cento)-

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA ficard isenta das penalidades previstas no

item anterior. se. o faso que levar o cancelamento dos registros de pregos, decorrer de cano fortuito ou

forma maier. que prejudique o cumprimento da ata, contrato e/ ou autorizagao de compra mediante

expedig3o de nota de empenho de despesa, devidamente comprovados e justificados, assam coma por

raz3o de interesse pOblico ou a pedido de fornecedor, desde que ocorra com anteced6ncia minima de 30

(trinta) dias.

DOS ENCARGOS

CLAUSULA vIGESIMA - Os encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes dente

contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este contrato reger-se-6 peso disposto na Lei
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Municipal Ro 5.130 de 24 de novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666. de 21

de junho de 1993 e demais normal regulamentares aplic6veis a esp6cie.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca de

Mirassol, SP, com renOncia expressa a qualquer outro, por mats privilegiado que deja.

E, por estarem assam, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (sets) viag, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrument6rias.
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ONTRAI
e Mirassol

Edson Antonio Ermenegildo
}st(

:odl
irassol Km 450 Ltda

jo-MUhhoz Lind de Almeida

/

mu
Cam. Moura

295-/ SSP/SP
56

./

Rosangela AP. Merloti Trivelato
RG 17.518.321 SSP/SP
Matricula 1014307

Diretor dibiiiiii
Edson Luiz Scochi

Municipais


