ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MIJMCIPAL DE LAGARTO

CONTRATO n'13120'15
CONTRATO DE AQUISGAO DE PRODUTOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE IJM LADO A CAMARA

MUNICIPAL DE LAGARTO_ E, DO OUTRO, A
EMPRESA JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO

TERMOS

LAGARTO

ADIANTE

DELINEADOS. 'VOS

A CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO, localizada ir Prag N. Sra. Da Piedade, 97,
nesta cidade de LAGARTOiSE, inscrita no CNPJ sob n" 16.212.094/0001-00, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representiada por sua Presidente, a Sf. MARTA
MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO, E dO OUtrO IAdO A EMPTCSA JOAO FRANC'SCO DO
NASCIMENTO LAGARTO, localizado na Av. Contorno, 922 Centro, nesta cidade de
LagartoiSE, inscrita no CNPJ sob no 00.769.120/0001-58, doravante denominado
Sr. JOAO
CONTRATADO, neste ato representada pelo seu s6cio propriet6rio
FRANCISCO DO NASC,MENIO, tem em justo acordo firmar o Contrato de Aquisi€o de
Produtos, que se reger6 pelas Clausulas e condig6es abaixo:

-

o

cLAusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO (art.55. inciso l. da Lei n'8.666/931.
O presente Contrato tem por objeto Aquisigeo de Combustivel tipo gasolina comum para
abastecer o veiculo desta CAMAM MUNICIPAL no periodo aproximadamente de fintia dias.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (ATt. 55.
inciso lll. da Lei n" 8.666/931.
O pagamento sera efetuado conforme o fomecimento do combustivel mediante apresenhgeo
das notias fiscais juntamente com as certid6es negativas e de regularidade da empresa.
Perfazendo o presente Contrato o valor total estimado de R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e
sessenta reais).
${' - O pagamento ser6 efetuado por meio de cheque nominal em fiavor da contratada.
$2' - Nao haver6, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
$5o - Os pregos poder6o sofrer reajuste em virtude do aumento de combustiveis divulgados
pela ANP (agencia nacional de petr6leo).
560 - No caso de atraso de.pagamento, sere utilizado, para atualizageo do valor mencionado
no capuf desta Cl6usula, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE.

cLAusuLA oUARTA - DA UGeNC|A {Art. 55. inciso tV. da Lei n" 8.666/93)
O presente Contrato ter6 prazo de vig€ncia {da

datra de sua assinatura at6 16 de margo de
2015, podendo haver prorrogagao. nas hip6teses do art. 57, S1" da Lei n" 8.666/93.) ou {de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.)

cLAusuLA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 55. inciso V. da Lei n" 8.666/93).
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As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no orgamento da Cdmara
Municipal , conforme classificagdo orgamentAria detalhada abaixo:
. C6digo da Unid. Orgamentaria: 01 .0'l
o FungSo/Sub. F Programa: 01.031.1050
o Projeto/Atividade: 2001
o Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00
o Fonte de Recursos: Recursos Pr6prios
$1o - O presente Contrato poder6 ser rescindido, tamb6m, por conveniEncia administrativa, a
Juizo do Contratante, sem que caiba d Contratada qualquer agao ou interpelagdo judicial.
$2o - No caso de rescisdo do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisSo d
Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de antecedBncia.
$3o - Na ocorrdncia da rescisdo prevista no "caput" desta cl6usula, nenhum 6nus recair6
sobre o Contratante em virtude desta decis6o, ressalvado o disposto no $ 2o do artigo 79 da
Lei n'8.666/93 e allerag6es.

ctAusutl

r.tona - oos otRErros oo corutRatarute uo ceso oe nesclsAo (nrt.
55. inciso lX. da Lei n'8.666/93).
Na hip6tese de rescis6o administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80
da Lei n" 8.666/93.

OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso Xll. da Lei n" 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Dispensa que, simultaneamente:
. constam do Processo Administrativo que o originou;
. nao contrariem o interesse publico;
ll - nas demais determinag6es da Lei 8.666/93;
lll - nos preceitos do Direito Publico;

lV - supletivamente, nos princlpios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposig6es do
Direito Privado.

Parigrafo 0nico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessdrios, em
decorr€ncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasido,
Termo Adltivo.

Este instrumento poder6 ser alterado na ocorr6ncia de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei n' 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
$1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos
e supress6es que se fizerem necessarios, at6 o limite legal previsto no art.65, $1o da Lei n.
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
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$2o - Nenhum acr6scimo ou supressao poderi exceder o limite estabelecido nesta condi€o,
salvo as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art.
65, S2", ll da lei n' 8.666/93.

GLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de LAGARTO, Estado de Sergipe, como
unico competente para dirimir as quest6es que porventura surgirem na execugao do presente
Contrato, com ren(ncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento,
na presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos
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REPUBLICA FEDERATIVA Do BRASiL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: CAmara Municipal de Lagarto
DISPENSABILIDADE DE LIcITACAO: Ogt2O15
OBJETO: Aquisigdo de combustivel, tipo gasolina.
CONTRATADA: JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO LAGARTO.
VALOR ESTIMADO: 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais).
PRAZO DE EXECU9AO: De 30 dias ap6s a data da assinatura do contrato.
CLASSTFTCA9AO

OnQXUeHtAnta: 1.01 01.031.1050 2OO1 33.90.30.00

RECURSOS PR6PRIOS.

BASE LEGAL DA CONTRATAQAO: Art. 24, inciso ll da Lei

no

8.666/93.
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