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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA
MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

Pregoeira e Equipe de Apoio
CONTRATO

Nº 001/2021

STYLLUS COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS
-375- CENTRO
MIGUEL
PEREIRA
— RJ,

LTDA-ME situada na
RUA MACHADO BITE
NCOURT
CEP
26900-000
nº19.588.085/0001-07,
e
inscrita
daqui por diante denomi
no CNPJ
sob o
nada CO

NTRATADO, represent
ada neste ato por
RJ, CPF no 126.257.37778, tendo em vista
o que consta no Proces
presente Contrato, deco
so nº 420/2020, cel
rrente da Ata de Reg
ebram o
istro de Preços nº 01
Presencial nº 01/202
/2020(CMMP) — Preg
0, nos termos da Lei
ão
nº 8.666/1993 Lei 10.
Municipal no 656/2016.
520/2002 e da Resolu
ção

CLAUSULA PRIMEIRA
- OBJETO:
1.1 - O presente contra
to tem por objeto o
fornecimento de combus
a frota atual e futura
tível (gasolina comu
do Poder Legislativo
m), para
de
Miguel Pereira, no hor
à sexta-feira,
ário de 7hs às 18 hs,
de segunda
1.1.1 - Não será permit
ido o abastecimento
fora desse horário, exc
do Chefe do Poder Leg
eto com autorização
islativo devidamente
por escrito
fundamentado.

3.2.1-0

quantitativo de litros
a ser consumido é
de aproximadament
e

(19.241,73)

litros de:

qo;
mM

near

esa

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGU
EL PEREIRA

Pregoeira e Equipe de Apoio

combustivel de gasolina comum,
por um período de 12 meses a cont
ar da assinatura do contrato,
3.2.2 - O valor a ser pago por
litro de gasolina apurada pela
Comissão quando do encerramento
do certame licitatório é de resp
ectivamente, Gasolina Comum
R$ 5,111 (cinco reais e onze
centavos e um décimos de
centavos), no total de R$ 98.
344,48 ()
CLAUSULA QUARTA - DAS
OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA:

4.1 — Cumprir fielmente O
presente Contrato, de modo
que transcorra normalmente
de combustíveis.
o fornecimento
CONTRATANTE, devidamente
preenchida, ficando sob
inteira responsabilidade
fornecimento fora do especi
da CONTRATADA o
ficado.

4.3 — Fornecer combustíveis
dentro das especificações
do órgão competente que
no âmbito nacional.
regula a atividade

4.4 — Manter, durante a
execução do contrato, tod
as as condições de habili
exigidas na licitação.
tação e qualificação

CLAUSULA QUINTA - DO
PRAZO:

5.1 - O prazo de fornecime
nto do combustível será
imediato
5.2 - O prazo de vigência
do presente Contrato ter
á início em 06 de Janeir
em-206
="
Deze
-S€de Le
zemb
mbro
ro de
o de 2021 e término
de 20
202
211.
.
.

5.3 — O presente Con
trato poderá ser pro
rrogado
economicamente viável
para a CONTRATANTE.

por

igual

período,

desde

que

técnica

CLAUSULA SEXTA DOS PAGAMENTOS:
6.1 - Os pagamentos
“Serão efetuados med
iante apresentação
acompanhado das cer
de Nota Fiscal Eletrô
tidões (Trabalhista,
FGT
nica,
S,
Conjunta PGFN (Tribu
como do Relatório Ger
tos Federais e INSS))
encial e das requisiçõ
, bem
es assinadas pela aut
oridade competente.
6.2 - À CONTRATADA
receberá o valor devido
em até 10 (dez) dias
completa da document
úteis após a apresenta
ação solicitada no ite
ç o
m 6.1.

e

MAs
-

Re

ig

E

O

CEE

Si
E po
h

KM
o

y

+

E

(MIGUEL PEREIRA Mg
7

Vig

seia
rc

bl oy | [2024
Obl

POCÂM
DEARA
R LEGISLATIVO MUNICIPAL
MUNICIPAL
me

1P

IEA

DE MIGUEL

PEREIRA
Pregoeira e Equi
pe de Apoio

com as normas es
tabelecidas pela
Câmara Municipal,

6.4 - O Pagame
nto poderá ser
Suspenso na hi
Gerencial da Cont
pótese de haver
ratada e o Relató
divergência entr
rio Gerencial da
e o Relatório
contratante.
65
A CONTRATANT
E poderá susp
todo ou em pa
ender O pagame
rte, nos seguin
nto de qualquer
tes casos: a)
Fatura e/ou Nota
solicitado; b) ex
fornecimento de
istência de qual
Fiscal, no
combustiveis in
quer débito exig
da fatura e/ou
devido e/ou nã
ível pela CONTRA
nota fiscal,
o
TANTE; C) erro
s no Preenchime
nto

8.1-A fiscaliz
ação

da Execução
Chefe do Poder
do Presente Co
ntrato será ex
Legislativo.
ercida por Se
rvidores desi
gnado pelo
8.2 — As ocorrê

ncias advindas
do ato de fiscal
à Administraçã
ização serão
o para as pr
o vidências ca
Prejuízo de qu
bíveis, eSpecial Comunicadas imediatamente,
alquer que Se
mente a aplica
por escrito,
ja.
ção da

s sanções lega
is, sem

8.3 = Caberá
ao Fiscal:

8.4 - A ação
ou Omissão,

CONTRATADA

tota

l Ou parcial,
de total Tesp
da fiscalizacã
onsabilidade
Na execucã
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Assim, por estarem de acordo com as cláus
ulas acima, assinam o presente Contrato
em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para que prod
uzam

seus devidos e jurídicos efeitos legais.

Miguel Pereira, 06 de Janeiro de 2021
.

CPF Nº;

095.13

Presidente da Câmara Munici

é Miguel Pereira

Auto Posto Styllus Comercio
de Combustivel LTDA-ME
CNPJ — 19.588.085/0001-07
Silvio Lisboa da Silva CPF —
126.257.377-78
Testemunhas:
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Nome:
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