
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

CONTRATO N°016/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 016/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL n°005/2018. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/04/2018 

CONTRATO POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTALUZ, E DO OUTRO A EMPRESA: SANTALUZ PRODUTOS DE 
PETROLEO LTDA. 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ • BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrita no CNPJ sob n°. 11227.459/0001-74, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16 - Centro - 

SANTALUZ, BA, representada pelo Exm° Sr. Presidente Legislativo PEDRO DOS REIS ALMEIDA, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado neste Municipio, doravante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA - SANTALUZ PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob n° 16.369.754/0001-53, com sede na Avenida Nilton Oliveira 

Santos, 312, Centro, Santaluz - Bahia, neste ato representada pelo Senhor FLÁVIO FERREIRA 
VITORIO, brasileiro maior, inscrito no CPF sob n°944955.645-87, Cl n°070.090.9206, SSP/BA, 

residente e domiciliado na Cidade de SANTALUZ-Bahia. 

doravante denominada CONTRATADA, considerando as expressas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, atos 

consequentes, considerando que se procedeu, sob modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Na. 005/2018, 
Processo Administrativo n°. 016/2018, com todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos 

integrantes deste instrumento, como se transcritos estivessem, resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o 

presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e que 
reciprocamente outorgam e aceitam. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO 

1. Aquisição de combustíveis e derivados para atender ao abastecimento dos veículos da Câmara Municipal de 
Santaluz/BA. 

	

1.1. 	O Prazo para fornecimento: 

	

1.2. 	O prazo para entrega dos produtos será até 31 de dezembro de 2018, contados a partir do primeiro dia útil, 
imediatamente posterior à data de assinatura do Contrato, a critério da Câmara Municipal. 

Ilem Descrição Unid Quant. V. Unit. Total 
1 Gasolina Comum Litro 25.000 183 95.750,00 
2 Etanol Litro 5.000 2,80 14.000,00 
3 Óleo lubrificante motor a gasolina 20 X 50 w, Litro 36 10,70 385,20, 
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proteção superior antiborra que ajuda a 
estender a vida do motor 

4 Fluido de freio Dot 3, 500 mi Und 12 9,50 114,00 
5 Fluido de freio Dot 4500 ml Und 6 1200, 72,00 
6 óleo lubrificante para direção hidráulica de 

veículos , 1 It. 
Unid 12 11,50 138,00 

7 óleo para motor a gasolina 5W 30, 100% 
sintético, 1 litro 

Unid 36 17,50 630,00 

8 óleo lubrificante para cambio e diferencial 
SAE 90 

Unid 6 11,50 69,00 

_ 111.158,20 

2.1. As entregas deverão ser realizadas de forma parcelada no Município de SANTALUZ, que será realizada pela 

Gestora do Contrato, respeitando todas as especificações contidas neste instrumento. 

2.2. A CONTRATADA ficará responsável pelos ajustes que se fizerem necessários, após a entrega dos produtos. 

2.4. Valor total R$ 111.158,20 (cento e onze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), na moeda vigente 
do pais, pela Tesouraria do Município, obedecendo aos preços constantes no item 1.1 

2.5. O pagamento será realizado em até 20(vinte) dias, a contar da entrega, aceitação do produto e emissão da 

respectiva Nota Fiscal. 

2.5.1 O pagamento somente será realizado após a entrega dos produtos e da aceitação dos mesmos. 

2.5.2 Os preços dos serviços licitados não serão reajustados no transcorrer deste Contrato, exceto se 
regulamentado pela União. 

2.6. Nos preços cotados deverão estar incluidas todas as despesas com: impostos, taxas, contribuições fiscais e 

para fiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus ao Município, especificadas ou 

não no presente contrato. 

2.7 A contratada não poderá em nenhuma hipótese fornecer produtos com preços desiguais aos da licitação e 

havendo qualquer outra oferta mais vantajosa para os consumidores em geral estes abatimentos deverão também 

ser repassados para a Câmara do Municipio de SANTALUZ, ou seja, os preços a serem faturados jamais poderão 

está acima dos praticados nas bombas de combustíveis 

3 - DO GESTOR DO CONTRATO 

3.1. Será gestora do presente contrato, a Câmara Municipal de SANTALUZ através do Presidente Legislativo. 

4 - DO EMPENHO DA DESPESA 

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

UNIDADE - 11.01 - CÂMARA MUNICIPAL 
ELEMENTO DE DESPESA - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 
Ação: 2102 
FONTE: 01 

2 - 
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5 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto flertado conforme especificações deste contrato e em 

consonância com a proposta de preços. 

5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

5.5. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pelo CONTRATANTE. 

5.6 À Contratante se reserva o direito de não mais adquirir os produtos da Contratada caso esta não cumpra o 

estabelecido no presente Contrato ou em caso de tornar-se desnecessário ao erário público, cabendo ao infrator às 

penalidades impostas pela Lei 8.666/93; 

5.7 Manter o efetivo controle do fornecimento de solicitações, não se responsabilizando pelo pagamento de serviço 

prestado sem a correspondente solicitação; 

5.8 Efetuar o pagamento de acordo com as condições deste contrato; 

5.9 Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestados; 

DA CONTRATADA 

À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, o fornecimento em caso de 

descumprimento das Cláusulas deste Contrato; 

Fornecer somente produtos com excelente qualidade. 

6- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV - Das 

Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

6.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer os produtos conforme o contratado, sem motivo justificado, ficará 

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contrafação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, 

até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

6.1.2. Vencido (s) o (s) prazo (s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 



PEDRO DOS REIS ALMEIDA 
e Legislativo 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.45910001-74 

8.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Dispensa de Licitação N°005/2018, ao qual se vincula, 

bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se 

transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n°016/2018. 

DA COBRANÇA JUDICIAL 

9.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas atreves de processo de execução, constituindo 

este Contrato, titulo executivo extrajudicial ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 

créditos, sempre que possível. 

DA RESCISÃO 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos 

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

DO FORO 

11.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de SANTALUZ para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrente da presente relação contratual. 

SANTALUZ, 10 de abril de 2018. 

SANTALUZ PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 
CNPJ sob n°16.369.754/0001-53 
FLÁVIO FERREIRA VITORIO 

TE TEMUNHAS• 
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