
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEí

CONTRATO ADMINISTRATIVO N' í í 9/20í 9

ll - REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr.
Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado,
residente e domiciliado à rua Paulo Pereira Leite, Centro, nesta cidade, portador do
RG no 001440006 SSP/MS e CPF 049.051 991-15 e a CONTRATADA o Sf.
Flademir Cesar Polesel, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de
ldentidade RG. no 181.998 - SSP/MS e do CPF-tvlF n'337.459.271-68, residente e
domiciliado a Rua Dos colonos, 435, centro, na cidade de Gloria de Dourados/MS

lll - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAçÃO: o presente Contrato é celebrado em
decorrência da autorização do Senhor Prefeito Municipal, exarada em despacho
constante do Processo Administrativo no 12512019, gerado pela
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no 007/2019, que faz parte integrante e
complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato e regido pelas cláusulas e
condições nele contidos e pela Lei Federal no 8.666/93

V. DO REGIME DE EXECUÇAO: Administração lndireta.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

'1 .'1 . Contratação de empresa para o fornecimento (diário) de combustível (gasolina
conlum, óleo diesel comum, óleo diesel S10) para abastecimento da fr
veículos da Prefeitura tt/unicipal de Jatei/MS, conÍorme quantitativos constan
Termo de Referência

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
cEP 79.720-00 0 - FONE /FAX (67) 346s-1 133 /1134

de
no

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 251201 9
INEXIGIBILIDADE NO OO7/20í9

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíPIO DE
JATEí EAEMPRESAAUTO
POSTO BIELA LTDA.

| - CONTRATANTES: "O MUNIC|PIO DE JATEí", Pessoa JurÍdica de Direito
Público lnterno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.783.859/000í-02, com sede na
Avenida Bernadete Santos Leite, no 382, Centro, CEP 79.720-000, Jateí/MS,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa AUTO POSTO BIELA
LTDA, com sede na Rua Pedro Neres,305, Centro, na cidade de Jateí/MS, inscrita
no CNPJ sob o no 73.479.396/0003-37, doravante denominada CONTRATADA.
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEí

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:

2.1. O valor total do presente contrato será de R$ 2.350.050,00 (dois milhões
trêzêntos e cinquenta mil e cinquenta reais), de acordo com anexo.

2.2 Poderá ser concedida revisão de preço, caso o governo federal autorize o
aumento ou diminuição do combustível.

2.3 Fica estabelecido que náo serão aceitas revisão de preços que venham ensejar
propostas com valores superiores aos preços à vista, constantes na bomba de
combustível, para cada item, observado o disposto nos itens conforme quantitativos
constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNcIA E Do PAGAMENTo:

3.í. O prazo desta contrataçáo será de í2 (doze) meses.

3. 1 .1 O fornecimento dar-se-á a partir da assinatura deste termo.

3.2. O pagamento do contrato será feito pela PreÍeitura Municipal, em até 10 (dez)
dias após a data do recebimento dos produtos, mediante a apresentaçâo da Nota
Fiscal ou Fatura, mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada.

3.4. O preço e condiÇÕes contratados não sofrerão qualquer espécie de atualização
ou reajustes, salvo:i:r caso de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
presente contrato, atendendo o disposto no artigo 65, alínea "d" da Lei Federal no

8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA

4.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

4.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisqLrer débitos de sua responsabilidade.

;\v. Bernadele Sanlos Leite, 382 - Centro - Jatei/MS
c EP 79.720-00 0 - FONE /FAX (67) 3465-1 133 /1í 34

t1

§u

3.3. Havendo divergência ou erro na emissão do documento Íiscal, fica
interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização dessa documentaçào.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEí

4.4. Aplicar as sa nçÕes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inad implemento.

CLÁUSULA QUINTA _ DAS OBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA:

5.1. Fornecer os produtos que objeto deste contratado com qualidade, respeitando
os quantitativos constantes no Termo de Referência.

5.2. Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com
as obrigaçÕes assu;; l.l rs, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas
na contratação.

cúusuLA sExrA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRn:

6.1 . As despesas decorrentes do presente contrato correram por conta da dotação
abaixo discrimjnadr e para exercício futLrro a dotação que a substituir:

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATE
02.002 :]I.CRETARIA MUIT JiPAL DO GABINEIE DO PREFEITO
04j22.0019.2041 ]íANUTEN O DO (]ABINETE DO PREFEITO
3390.30.00.00.00 I\,lATERIAL DE CONSUI\,1O
0004 RED
3390.30.01 .00.00 r-l.rnbustiveis e Lub cantes Automotivos
'1.000.00 jj()NTE

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.006 SECRETARIA MUN ]IPAL DE ADIV]INIST
04.122.OO19.2044 t.rirltÚÍrttÇÃo ol ,.c. tvtÚttrc.tpar oe aotvtttttsr
3390.30.00.00.00 , ÀTERIAL DE COI , .IO
0029 llED
3390.30.0't .00.00 rmbusliveis e Lub, c3ntes Automolivos
1.000.00 i{TE

02 PREFEITURA MUN 
']IPAL02.008 I J I\,4UN, DE EDI
^Ç4o,çull

. ESPORTE E LAZER
12.361 .0009.20r 6 NUTEN DC,JINO FUNDAI\,IENTAL
3390.30.00.00.00 . IERIAL DE COI ] ]
0062 D

3390.30.01.00.00 rnbustíveis ê Lub, rr)tes Automolivos
1.010.00 ]TÉ

02 i,IIEFEITURA MUNI' ] I'AL
02.008 ], MUN, DE ED( o CULT , ESPORTE E LAZER
12.365.0009.2021 .NUTEN O DA ]']A O INFANTIL
3390.30.00.00.00 ,IERIAL DE COI '.1C

0073 l)
3390.30.01 .00.00 rIlbustiveis e Lubr rIltes Automotivos
1.010.00 ]TE

02 :FEITURA MUN -'I.L

02.010 JRETARIA MUN i'AL DE INFRAESTRUTURA
04 122.OO15.2047 ,ÍLUr!_r,,rç4o§E ARIA NN U N ICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Í l;rirAl DE cor )

382-Cenlro- Jateí/MS
AX (67) 3465-1 133 /1134

3390.30.00.00.00

B!.nadete Santos I
-1720-000-Fo,,E



ES ]O DO MATO GROSSO DO SUL
PI E;'TURA I\I.JNICIPAL DE JATEI

0107
3390.30.0'1 00.00
1.000.00

02
02.o11
08.122.0019.2058
3390.30.00.00.00
0134
3390.30.01 .00.00
1.000.00

02
02.o12
04.122.00',19.2045
3390.30.00.00.00
o144
3390.30.01 .00.00
1.000.00

8.1.2. Multa rtr,:tat
correspondentc a I9,,
veriÍicar o atraso, até

03
03.014
10 .122.0019 .2048
3390.30.00.00.00
0'168
3390.30.01 .00.00

7.1. O presente ins:

licitaçáo poderá ser r,

da Lei n"8.666/93

8.1. A CONTRATADA
MS, poderá, garanti,:,r,
2' daLei no 8.6ô0i33 )l

8.1 .1 . Advertência, l
com as especilioi. :õ
entrega, que não r.-'sL

,.I:FT:]TURA MUNIC
ECRI IARIA MUNIC
À",ru ; r-tlcÃo secr
,IÊRIAL DE CONS

r,,4uNtctPAr ll
,tUtttCtPr,r
:.rÇÃdoi

. contra
r de con

parcia'
, defesa
s segu,,

.ses da
', de e'

-1uÍzo :

SAUDE
JAUDE
)O N,1UII ' PAL DE SAUOE

Jt t

nbLrstiveis e Lubrific.ntes AutoÍnotivos

iI,AL
,,\L DE ASSIST NCIA SOCIAL

I IARIA IIIUN. DE ASSIST NCIA SOCIAL
-.io

NT

T-

;rbLr.;líveis e Lubrificirrtes Autornotivos

URA MUNI ' .L
ARI,{ MUI'L JESENV RURAL IVIEIO AMB E TURISMO
SEC. MUN )ESENV. TiURAL IVEIO AMB E TURISMO
AL DE COI. , O

brr.rliveis e LubriÍl r:rrtes Automolivos

'LDECO J

. LL Iiveis e Lubí ,rrtes Autofri)livos
1.020.00

CLÁUSULA SETII/A -SCISÃ.

CúUSULA OITAVA -. . . ,ENALIl." ']ES:

firmado em decorrência da presente
,idade cL,lm o disposto nos arts. 77 a 80

'e inadimplente o MUNICIPIO DE JATEI-
s termcs do artigo 87, "caput" e parágrafo
,renalid:,,es:

r ','r"êgâ dos produtos em desconformidade
,.,o irrcgular ou extemporânea do ato de

, a execução do CONTRATO.

) não rprimeirtr do objeto deste contrato,
cento/ a sobr., J valor da prestação em que se

' e 10o/o (c , por cento) do valor do CONTRATO.
C

r'-r Santos I

000-Fc
382-CeÍ ,- JateíMS
,ü (67) 3.r ,,..1133 111U
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8.1.3. Multa com.el "3:
contratual, pelo nr.
(dez por cento) soi v

ria de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo
rto parcial 1o ajuste e multa compensatória de 10%

rr rntratual, :,lo não cr nprimento total do ajuste.

:ades previsias nos s,rbitens acima, cabe recurso, no8.2. Da aplicação
prazo de 05 (cincc

al

8.5. A inexecuçãr
defesa a CONTR.
venha a incorrer .:r'

8.666/93, podendc i'
tem 8.1 deste cont

')itens 8.1 . 1 . e 8. .4. poderão ser aplicadas
s subitens 8 1 .2. e 8.1 3. deste Contrato.

ou 'rrcial do CONTRAI , ) poderá, garantida a previa
a :jar a rescisão con. atual, caso a CONTRATADA

:: un .r das hipóteses prev stas no artigo 78, da Lei no
,' ' a 'ominação simultânea das penalidades previstas no

CLÁUSULA NON, IT SÃO:

9.1. Poderá ser,.,
econômico do cont,.r
alteração do preço .

do álcool e da gas
dos preços repass: í

pelos postos de co .

CúUSULA DÉCIÍ ..

'1 0. í . Ficam desi
contratual: Telma -.

SSP/MS, inscrita r,

portador da Cl soL ,

07, Eduardo Ap't
SSP/MS, inscrito r

)ll
;el
-s(

d

el

revisão contratual provocada pelo desequilibrio
. ninuição do preço, tendo como fundamento básico a

',nsiderando seu tabe :lmento pelo Governo Federal,
ia pelo impacto serar:o p6lq aumento ou diminuição
lluidoras com reflexo na comercializaçáo da mesma

.SCAIS DE CONTRA iO:

c fiscais de contr. .to do presente instrumento
bosa Gandine, por.adora da Cl sob n.o 1029978
rb n' 848.601 .111-ô8, Eduardo Diniz Callegari,
SSP/MS, inscrito no CPFiMF sob n' 0í2.í1 921-

.tins Pereira, porta ior da Cl sob n.o 1

: n' 931.613.871-(.i, Elení Teixeira dos

Santos Leite, 382 - Centr. - Jatei/MS
' 0 - FoNE /FAX (67) 346 1133/1 t34

2 78
a Íos

a

8.'1.4. Suspensâr 1t. rp ár,: de partic,pação e ir licitação e impedimento de
contratar com o i.lunr p. de Jateí por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade
da situaçáo, nos c.r:r(.: . n ( re o adjudicado deixar de comparecer para assinar o
CONTRATO, no t, i . ... ,ições esta,relecidas ireste contrato; o licitante deixar
de entregar ou ap -- :mentaçãr- ;alsa exiSr,rJa para o certame ou deixar de
manter sua propc. .. : üC .TRATAD. ensejar , retardamento da execução do
objeto contratado; de er rie ,,anter sua proposta; íalhar ou fraudar a execução do
CONTRATO; comi)or..., r d . rnodo inidôireo ou cr,rreter fraude Íiscal.

8.3. Após decisão ," ,l ra a icando a 1 ,rralidade rle multa, o MUNICIPIO poderá
descontá-la dos p:ir, ' io. ,ventualm" rte devid s a CONTRATADA ou cobrar
judicialmente.

8.4. As sançõe
concom itantement

l

k-



r O MATO GROSSO DO SUL
JRA MUNICIPAL DE JATEí

s-'. r).o 290942 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob n'' .t Lacerda da Silva SanÍos, portadora da Cl sob
: : CPF/MF sob n" 529.115.60í-59, José Carlos

:r:- : ' 109690 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob n"
, l'- : da SÍ/va, portador da Cl sob n.o 10R1333928
..,;: b n'480.887.30í-04 e Regiane Áíyes Stefanes

: ''h ir o 879.838 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob n"

Felrpe, portadora o.
356.433.31 1-87,Ár;
n.o 645479 SSP/]r
Gomes, portador c
í07.359.25í-00, Rr
SSP/SC, inscrito no
Moraes, portadora i
907.851 .85í -00.

cLÁUSULA DÉcIÍ.

1 1 .1 . Dentro do ;

providenciará a pul r

CLÁUSULA DÉCII.I . 
UNDA - DO FoRo:

. - DA PUBLTCAÇnO:

i contados de sua assinatura, o Contratante
'. Jo re . uÍÍlo deste Contratc.

., lavrou se o presente termo, em 03 (três) vias de igual
í,rram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na
rhas.

Jateí/MS, 02 de agosto de 2019

/
'/,

MUNIC DE JATEUMS
o Jorge Lêite

Prefeito Municipal
rald

AUT

rnadete Santos Leile, 382 - Centro - JateiiMS
9.720-00 0 - FoNE /FAX (67) 3465-1í33 í 134

LTDA
r Polesel

ela contratada

12.1 - Fica eleito c
oriundas deste Cont

E, por estarem de a,.

teor e forma, as ou
presença de duas t

a Comerca de Fátima do Sul/MS, para dirimir questões

J4



ES fO DO MATO GROSSO DO SUL
P; 'EITURA MUNICTPAL DE JATEí

Fiscais do contrato:

Telma Crist o :ndine ít L. da Si

ES

Rodri da Si

n Alves Stefanes Moraes

Eduardo Di

Eduardo o f,l s Pereira+
Elení Teixeira dos S: Felipe

Testemu nhas:

Marcos lo da Sil'.

t
Fernando o

A " . lernadete Santos Leite, 382 - Centro - JateirÍ\,ls
c ' 79.720-00 0 - FoNE /FAX (67) 3465-1133 /1 t34

&'^

)
Santos

José

7/-

l-(



Gasolina Comum

Diesel Comum

Diesel S'10

ES'.rDO DO MATO GROSSO DO SUL
PR:-FEITURA MUNICIPAL DE JATEi

ANEXO

de

LTS

LTS

LTS

PREFEITURA MUNIc AL DE JATEI/MS

P ito Mulicipal

AUTO
F

B LTDA
c olesel

contratada

Av. 3emadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
C:: l, 79.720-00 0 - FONE /FAX (67) 3/t65-1133 /1134

o

Marca Quantidade
Valor

LJnitário Preco TotelItem

Íaurus 91.000 R$ 4,59 R$ 417.690,0001

Taurus R$ 3.89 RS 1.388.730,0002

Taurus 137.000 R$ 3,99 R$ 546.630,0003

TOTAL

\k

Eraldo Jorge Leite

I
I
i

357.000

R$ 2.353.050,00

M


