ESTADO DE SERGIPE
GÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

CONTRATO N' I8I2OI5

CoNTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVET
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE I.]M LADO A
cÂMARn MUNICIPAL DE LAGARTo/SE, Do
olrrRo A EMPRESA roÃo FRANCrsco Do
NASCIMENTO E CIA LTDA, NOS TERMOS
ADIANTE DELINEADOS.

a

CÂrraanq, MUNICIPAL DE LAGARTO, localizada na Praça Nossa Senhora da
Piedade,97, nesta cidade de Lagarto/se, inscrita no CNPJ n" 16.212.09410001-00,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, a
Senhora MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO, e do outro lado a Empresa
JoÃo FRANCISCO DO NASCIMENTO E CIA LTDA, Iocalizada na Avenida
Contorno, 922 centro Lagarto/SE, inscrita no CNPJ n" 00.769.120/0001-58, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo sócio proprietário o seúor
João Francisco do Nascimento, tem justo acordo firmar o Contrato de Aquisição de
Produtos, que se regerápelas Cláusulas e condições abaixo:

OBüETO (art. 55. inciso I da Lei 8.666/93).
O Presente contrato tem por objeto Aquisição de Combustível, tipo gasolina comum para
abastecer o veículo desta Câmara Municipal no período aproximadamente de trinta dias.

CLÁUSULA PIUMEIII",{

-

DrO

(art. 55. inciso IfI da Lei 8.666/9J).
O pagamento será efetuado conforme

o

fornecimento do combustível mediante
apresentação das notas fiscais juntamente com as certidões negativas e de regularidade
da empresa. Perfazendo o presente contrato o valor estimado de R$ 2.863,20 (dois mil
oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
§1" - O pagamento será efetuado por meio de transferência em conta bancária em favor
do contratado.
§2" - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§3' - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualizaçío do valor
mencionado no copur desta Cláusula, o índice nacional de preços ao consumidor INPC/IBGE.

CLÁUSULA TERCEIR\ - DA YIGÊNCL{ íart. 55. inciso IV. da Lei 8.666/93)
O presente contrato terá o pÍazo de vigência até 31 de janeiro de 2016, contando a paftir
de 04 de janeiro de2016.

8.666t93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da
Municipal, conforme classifi cação orçamenüiria detalhada abaixo:
Código da Unid. Orçamentiíria: 01.01
Função/Sub. F. Programa: 01.031.1050

.
o

e
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.
.
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Projeto/Atividade:2001
Natureza da Despesa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos: Recursos Própnos

l'

- o presente contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa,
ajuízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial.
§2'- No caso de rescisão do contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal rescisão
à Contratada, por escnto, no mínimo com 30 (trinta dias) de antecedência.
§3" - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre o Contratante em virtude desta rescisão, ressalvado o disposto no §2o do aftigo 79
da Lei 8666193 e alterações.
§

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a Contratada recoúece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas pÍevistas no artigo
80 da Lei n'866ó/93.

O presente contrato fundamenta-se:
Nos termos da Dispensa que, simultaneamente:
Constam do Processo Administrativo que o originou;
Não contrariem o interesse público;
Nas demais determinações da Lei 86ó6/93;
Nos preceitos do direito público;

I.
.
o
II.
III.
IV.

Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do direito privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste contrato, serão acordados entre as partes, lawando-se, na ocasião,
Termo Aditivo e/ou Apostilamento.

Este instrumento poderá ser alterado na oconência de quatsquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei n' 8666193, desde que devidamente comprovados.
§1" - A Conhatada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os
acrescimos e supressões que se fizerem necessários, ate o limite legal previsto no art. 65,
§1'da Lei 8666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§2o - Neúum acréscimo ou supressão poderá exceder o lirnite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo
com o art. 65, §2', II daLei 8666193.
As partes contÍatantes elegem o Foro da Cidade de Lagarto/SE, como único
para dirimir as questões que porventura surgrrem na execução do presente Contrato,
renúncia expressa por qualquer outro.
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E. por estarem, justas e Contratadas. as partes assinam este instrumento, na presença de
02 (dois) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Lagarto/SE,04 de janeiro de 2016.

AL DE LAGARTO
VAI-HO DO NASCIMENTO
TAN'TE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

I-

II-

PUBLICAÇÃO
Publicado(a)em

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Lagarto
DTSPENSA DE LICTTAÇÃO: r9/2}ts

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de COMBUSTÍVEL,
GASOLINA COMUM.

CONTRATADO: JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO E CIA LTDA
sessenta e três reais e vinte

VALOR GLOBAL: 2.863,20 (dois mil oitocentos e
centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Da data da assinatura do contrato, até dia 3l

de

janeiro

de

2016.

CLASSIFTCAÇÃO ORÇAMENTÁRIa:

l.0l

01.031.

l0s0 2001

33.90.30.00

RECURSOS PROPzuOS.

BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO: Art. 24, inciso II da Lei 8666193 e sua redação
aln:alizada.

