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PREGÃO N.o 005/2013.

CONTRATO N°. C_0~ 2013.

"CONTRA TO REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E
PRODUTOS AFINS, que, entre si
celebram o MUNICIPIO DE
MAIRIPOTADA e ITÁLIA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E
SERViÇOS LTDA, na forma que segue:'

DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAIRIPOTABA, pessoa jurídica de direito público interno,
CNPJ nO01.067.842/0001-23, com sede a Rua João Manoel, n° 83, centro, Mairipotaba/GO,
neste ato representado constitucionalmente pelo Prefeito Municipal, Sro. Ademir Antônio de
Souza, brasileiro, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado
simplesmente CONTRA TANTE, assistido pela Procuradoria do Município.

CONTRATADA: ITÁLIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E SERViÇOS LTOA,
pessoa jurídica, CNPJ 07.422.431/0001-95, estabelecida a Av. 24 de Outubro, n. 177, Setor
dos Funcionários, Goiânia - GO, representada pelo (a) Procurador FRANCISCO HORLANDO
CORDEIRO GOMES, portador da CI n", 1475676 SSP/GO, CPF n.692.241.101-34, residente e
domiciliado em Goiânia - GO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL nO. 005/2013 datado de 03/06/2013, regido pela Lei Federal n".
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, homologada pelo
Senhor Prefeito Municipal, em 04 de junho de 2013, que é parte integrante do presente
instrumento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fundamenta-se ainda o presente contrato de fornecimento de
Lubrificante e produtos afins, em autorização legislativa consubstanciada na inclusão de
dotação orçamentária específica para compras, não configurando qualquer forma de vínculo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Obriga-se o CONTRATADO (a) por força do presente instrumento,
fornecer lubrificantes e produtos afins para a CONTRATANTE, no período de 04 de junho de
2013 a 31 de dezembro de 2013, conforme proposta vencedora.

CLÂUSULA QUARTA - O fornecimento dos lubrificantes e produtos afins, objeto do presente
contrato, dar-se-à mediante requisições, sendo que o quantitativo descrito na cláusula ante~' é
apenas estimativo de consumo=tr: não se obrigando a CONTRATANTE, a ad irir..
o total estimado. /1/ '
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a) Calamidade pública; dos de refinadoras e distribuidoras de
b) Greve generalizada dos emprega

petróleo; . .
c) Interrupçãodos meios de transdPorte, Parágrafo Único do Artigo 393, do
d) Outros casos que se enqua rem no

Código Civil Brasileiro.
. f't contábeis a ser pago ao CONTRATADO

CLÁUSULA SEXTA - O valor .estlmado,para e el ~~nsé de R$ 10.338,36 (Dez mil, trezentos
(a), pelo fornecimento dos lubnfic.antese prod)utosdo consideradosos valores e quantitativosda
e trinta e oito reais e trinta e seis centavos sen
propostavencedora.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA _ Os preços lubrificantes e produtos ~fins objetos do presente
contrato somente poderão ser reajustados para restabelecer a relaçao ent.reos encargos e ~
retribuição, para a justa remuneração do fornecimento, nos termos do Artigo 65, II, d, da Le

8.666/93.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os pagamentos serão efetuados da seguin~eforma: as faturas
dos lubrificantes e produtos afins fornecidos deverão ser apresentadas a CONTRATANTE,
mensalmente,para pagamentoem ate 30 dias após.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA- Poderá ser retido o pagamento, nos casos de verificação de
fornecimentode lubrificantes e produtos afins adulterados ou da tentativa de fraude, no que se
refere ao quantitativo dos litros constantes nas autorizações de fornecimento e/ ou pratica por
parte do CONTRATADO (a), de qualquer ato que possa vir a causar prejuízos materiais ou
morais à CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA- A CONTRATANTE, sempre que necessário achar, submeterá a
análise, os produtos objeto deste contrato, através de competente laboratório, sempre com
intuito de se verificar o padrão de qualidadedo produtofornecido.

CLÁUSULA SÉTIMA - Sem prejuízode outras medidas, aplicar-se-á ao CONTRATADO (a), a
pena de suspensão do direito de participar de licitações realizadas pela CONTRATANTE, por
praticadas seguintes irregularidades:

a) por 02 (dois) anos, por pratica ou tentativa de fraude, no quantitativo de litros
constantesdas autorizaçõesde fornecimento;

b) por 03 (três) anos, quando o CONTRATADO (a), fornecer lubrificantes e
produtos afins adulterados ou de qualidade inferior ou diferente das especificações fornecidas
pelaAGENCIA NACIONALDO PETRÓLEO- ANP, devidamentecomprovado pela fiscalização
e, ainda, no caso de paralisação do f n imento, sem justificativa previamente aceilf- pela
CONTRATANTE. ( \
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CLÁUSULA NONA _ Fica reconhecida à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-- GO
(CONTRATANTE). o direito de utilizar-se da rescisão administrativa ou amigavel. Essa rescisão
dar-se-à por acordo entre as partes, que será reduzido a termo no processo de licitação, desde

que haja conveniênciapara a Administração.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA _ A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
com as conseqüênciascontratuais e as previstasem Lei.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA _ A rescisão poderá dar-se, ainda, por ato unilateral da
CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei n°. 8.666
de 21/06/1993. ' ' '

CLÁU_SULA DÉCIMA -: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das
dotaçoesaquefordestlnadosobasrubricas.(,~,tJJ.0\40& J QoJ-'" 7: ao .2.0 1.. Ij' Cu 1"::l~.". 3. ~o.3G 08.J~4.0~.:.I? 1, C . ~~-'-' --~ .... ...,,-"_.0_ 0,.,"· ,o~·'"
is. '15J. ~5oJ.J 0.1j_3 3. 'jG.3Q Jb •. ~.(,~3 .x. ~o: 30 JJ. 3bJ. IJo~.J.c J~ - 3· 3. 3c. 30
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ As P t~J.I .0;.J.~JJ - :O. 3.<j.o. ,e 30· 3c.Uoo j, J.cJ:}_3·3.g,
para dirimir quaisquer questões emergen~e: :0~r~~e~tZ~~~;a~~~~~: ~uea~~~~~:~a - Goias,

E por estarem justos contratad Ique vão assinadas pelas partes na 'presençadosdavrotu- se o pres~~te contrato em três vias,, e uas estemunhascivílmentecapazes.

c
Testemunhas:

6~uÍ) ~, P~'c,gb

. . otaba - GO, 04 de junho de 2013.
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