
CONTRATO N°: 00002/2022-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MDNICIPAL
DE RIACHÃO E POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA (MATRIZ) , PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01.612.770/0001-
58, neste ato representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira,
Solteira, Pedagoga, residente e domiciliada na Sitio Baixio, SN - Casa - Zona Rural -
Riachão - PB, CPF n° 013.088.854-07, Carteira de Identidade n° 2.627.161 SSP/PB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
(MATRIZ) - SÍTIO VELHO INÁCIO, S/N - ZONA RURAL - TACIMA - PB, CNPJ n° 04.650.706/0001-
50, neste ato representado por Josefa Felipe da Silva, Brasileira, Casada, Empresária,
residente e domiciliado na Rua Pedro Targino Sobrinho, 256, Casa - Centro - Tacima
PB, CPF n** 582.385.904-00, Carteira de Identidade n° 1344928 SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDl^MENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00026/2021,
processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de

ypidezembro de 2006; Decreto Municipal n° 006, de 07 de agosto de 2007; e legislação
-ertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇ^ DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO O
FORNECIMENTO DE CC»®BUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA E LOCADA À PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHÃO/PB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes,
processo de licitação modalidade Pregão Presencial n° 00026/2021 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 971.700,00 (NOVECENTOS
E SETENTA E UM B4IL E SETECENTOS REAIS) ♦

COD. DISCRIMlNaÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUN FAN DISTRIBUIDORA LITROS 95000 6,78 644.100,00

ÓLEO DIESEL FAN DISTRIBUIDORA LITROS 60000 5,46 327.600,00

VKLOR TOTAL R§ 971.700,00

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO E REAJUSTE
Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os Índices
oficiais autorizados pelo Governo Federal ou Setoriais através da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea
d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
Contratado.

O Índice aplicado para a correção do desequilíbrio econômico-financeiro será o INPC
mais a variação do aumento estipulador pela Petrobrás.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação
verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamente, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado
obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamente de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.



Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extini-n r^i, ^

índice oficial, parrTe°ajÍstamento"do preço"1lo%aTo''/"e^^^^^^ as partes elegerão novo
aditivo. P Ç ao valor remanescente/ por meio de termo
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

Orçamento de 2022:^^oursos"prÓDrios^d^"M^ dotaçao, constante do orçamento vigente:
0^010 - Gabinete
^nistraçào e Transparência: 04.122.1002 2003 •' 02 050 - Municipal de

II' 080 ■ -2067/10.301.2005.2070/10. 3wÍo05.2074 • ™®'
08;24".2014".2039/or2«Toi4 201^2078^^ =8.243.2014.2087. Elemento de Despesa.: 33!90.3o'9r-°Lterif ^
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
o pagamento será efetuado mediante processo reonlar . . .
procedimentos adotados pelo Contratante af regular e em observância às normas e^Pós a liquidação da note fisc^ anresenÍL -naneira: Até 90 (noventa) dias
suspender o fornecimento no intê^r^ff h ̂  conpetente. O licitante que
liquidação da noteTo paq^nte^ (-ovente) dias, prazo entre a
conformidade com a legislaçll^ vígeíte Passrvel de distrato e penalidades em
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

e hipóte^sts^ p° evistas^no Irt^^^S^?? ei''°8 <=°"<iiÇões
considerado da emissão do Pedido de Com^rí 8.666/93, está abaixo indicado e será
a - Entrega: Parcelada.

de 2022roonsi,L'?^'ÍLXte"<te s^i^^^ass^^^ ° erercicio financeiro
CLMS^ OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

as^esp^^^rs^c^^^^^-s-^d^'^ efetivamente realizado, de acordo com
contratadof" todos os meios necessários para o fiel fornecimento
de produto fornecido"exe?cend"a'^ail" ampla'^ encontrada quanto à qualidade
Contratado de suas responsabilidades contratuaire legai"''^^^^^'^^°' °

termos da'"norm7^vigente,"''especialme^^^ Gestor e Fiscal deste contrato, nos
respectivamente, permitida a contratação t- ® fiscalizar a sua execução,
informações pertinentes a essas atribuições assistência e subsidio de
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a  Executar devidamente o fornecimento de^rrit-n na oi ' i
contrato, dentro dos melhores oarâmpi-roc; ri i ■ .j ausula correspondente do presente
atividade relacionada Io objeto con"^ lom^^oh. estabelecidos para o ramo de
b - Responsabilizar-se por todos os ônua a estipulados;civil, tributária e trabalhista bem como nor loa ''°®® '^°""'^"®ntes à legislação fiscal,

-rifando;"'"'" seus'fornecedores ou terc%Vrr:rr\:ãrdr:xeruçL"dr:b?:t;

r.'termitá%° fíiíH vsBStesclarecimentos solicitados; ização do Contratante devendo prestar os informes e
L;orr\"íte?l°"st"^rp\'°:/d^„"°: na":xe:uçío'do""'"t' 1° Contratante ou a terceiros,
essa responsabilidade a fiscalização ou o aoomo "so excluindo ou reduzindo
f  - Não ceder, transferir ou subcontratar nõ toí "'eressado;
instrumento, sem o conhecimento e a devia» eni • = ®"' ° objeto deste
g - Manter, durante a vteência do contrato ^^P^^^ssa do Contratante;
assumidas, todas as condições de tebUUacâo obrigações

^  qualificação exigidas no respectivo



soí"itãdÍ!"''""°' ao contratante os documentos necessários, sempre que

CLÁUSULA. DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Contratante ou ̂ por" cordo ̂ entre^ as"^ Mrtes^^^^"^^ justificativa, unilateralmente pelo
rescindido, de pleno drreUo conforr„ro H ' T P^^^vistos no Art. 65 e será
8.666/93. conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei

"ÍSTIsIE Í - "-"P""''' aT/T resrectitr li^ft^firad; Art^Ss"!salvo as supressões re:urtart:r=drac°ordrcri:;^^^^^^^^^^
CLÁQSOIiA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

SctüadÍ,%'í"proced!mfntos° ̂  "p^raToT^plra' re°cf4'r "o adimplemento das obrigaçõesObedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a'76,°drLei ̂8'.6°66/9°3".''''^"'®
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES*

suieTtará ̂ Co^trabLo^l^garanfidaTorLi' —"idas e preceitos legais,
nos Arts. 86 e 87, da Lei 8 666/93- a - =ri ^ seguintes penalidades previstas
vírgula cinco por cento) apli^da sobre o^air/drconlrato^or^dla^^LTt"
no início ou na execucãn Hn j. contrato por dia de atraso na entrega,
sobre o valor contratado peía ine^ecucâo" tot°A ' "

/'^Nsimultaneamente, qualauer da«? r.on = i -ir-j a l.- parcial do contrato; d -
Lei 10.520/02 das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na

^OSDIA DÉCIMA TERCEIRA - DA CCBJPEHSAÇãO FINANCEIRA:
O Contratado ̂ nâo "^tenL^ c"ncor^ termos deste instrumento, e desde que
Compensação financeira, devida desde a dataTimlt^f ° atraso, será admitida a
correspondente ao efetivo pagamento da parcela Os »n^ P^^amento até a data
do atraso no pagamento serão ca]riiiarfn« t-i - ®"t:argos moratorios devidos em razão
" I, onde: EM = enca^ormoratõrl^ - da seguinte fórmula: EM = N x VP
pagamento e a do efetivo pagamento- VP = entre a data prevista para o
Compensação financeira, assim apurado: I = (TX •-^100)'"^36S ® ^ ° Índice de
IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou ' nl L\a^^' ^ = Percentual do
pelo Governo Federal que o substitua Na a riovo índice adotado
a Compensação financeira venha a "er" ^^tabelecido para
utilizado, será adotado <;nhc+-i^ • - u de qualquer forma não possa mais ser
então em vigor. ' tuiçao, o que vier a ser determinado pela legislação

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Araruna/PB^^ questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca

quafvai assiTadfpeUrpallet"; po°r dla7fe°stlmE?'® contrato em 02 (duas) vias, o

TESTEMUNHAS

CPF:

Riachão - PB, 03 de janeiro de 2022

PELO CONTRATANTE

A. r

DA

refeita

'F: 013.088.854-07

PELO CONTRATADO

S/j^ í\/a,
FOSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
(MATRIZ)
Josefa Felipe da Silva
CPF: 582.385.904-00


