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cÂuene urr.rrcrer, DE ruo BRANÇo
Comisrío Pcrrrenar& dc Liciúaçío

coilTRATO Ho00í12021

Prcgüo Pneenchl SRP n" 004r:1020

ProcessoíPrpúocolo n" 20638í2020

Ate de Regisúo de Prsços no WUã0l?o

A CâÍítüír lytunbipd # Rio BruneoAcrc, iÍtrcÍitú ne Ci.lPJrtlF soõ n§ ü1.035.t/f3rO0Ot-9O, orn se# na
Rua 24 de janeiro, no 53, Bairo Seis de Agosto - Rio Branco, Acre, neste ato representado por seu
aresftlente, Verc#r fanocl Jocê ttoguêirâ Lhla, brmibiro, ÍfiilÍtâr, poítadordo RG no 03ô5 SSP/AC

r< Cpf nc 079.333.042-49, redrlwfre e &mft*ffi n€6te eüede e p# seu Prinreiro Sêãetárftc,
Vcruadr Arünb LÍtla üe froreb, bÍasffeiru, ffi, porHor do RG nt Í23ÍE0 SSP/AC e Cff n'
à17./+29,ô02-ffi, rceftJente E dorniciliaüo neste CiffiG, dornrantra dÇÍHilinae Conffirnts, ç do snho
lado e êmprese A & S DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI (Auúo Posto Hercado do Bosque).
ffi no CNPJ/MF *ob s B' 15,í12.9+71000141 c lnecn# E§tadud n" 01.032,937m0r-18, ÇoÍft
sede na Av. Na$es l.Jnidas - Bosqtre, no 460 EEbne: (68) 3224 4939, nesfre ato repíesentado por
$oeos Roche Pfrrlpiro, Oraenem, soltetu1o, porHor da cêdula & iirGntidedê RG no 4627e[G?
SSP/AC e do üPF/IvF n'014.968.491-99, domicilÍado e residente nesta Cidade, doravante denomlnado
Contratada, pactuam o preente ontrato em conformidade com o que dispõe a Lei n' 8.666/93 e suas
ateraÉes, Ld 10.520rc2, prcoasÍK, adminisü:ativp ne 2Í}638X20â, Prog*lo Preslc#rt SRP rP 00412020,
nsfiante ae cHusuhs e cmtfçõos I squir, guo so obÍigam a cumprir a repeitrr intqnal e
mulusnenle.

CúUSULA PRITEIRA - Do oBJETo
Fomec*rnenb de gsdlna oormsn, diesd S1O e diesd cornüal pe#a o SNecfonento & fnda dê

. 'eicrdos da C*nara neu*Upat de RftD Brsrco de acordo aoín as quanli«Íades e especlicaçôes presêÍrte§
\.a mU ffiro a 6dÊ dr#do Ê qn mrsormüüade 6ün a fi'EpdÊ ry€$onh# e osn e# de

Bqitâ@ que- wn gfi,üs srxrxffi, intrgram dÊ brÍÍp, iÍÉspsn@ilarffib dÊ trgrscrk# FrE todc os
fins e efeitos legais.

CútfiBt,T.â SEGI'TIDA- DO LGâL, FORMÂ E PRAA PARÂ FORiIEo|ME!ÜTO
A paÍtÍr do rucrbirncnto fi OÍd€m th Cqnprernüâ fi qnpenho, rlcv*rfamrft assinüde. a Contrateüa
de\rerá de imgfiato inieiaro fornffio.

PARAGRAFO PRII|EIRO - Os produtos serão entregues mediante emissáo de requisiçáo
especÍfica, assinada por seruidor designado p€la Diretoria Executiva da Câmara Municipal de
Rb Branco.

PARAGRAFO SEGU.flDO - A Contratda demÉ possuir G marüGr, durante o Contrdo a sêr
firmado, posto dc abaatecimcnto ou cstabclccimcnto proprio localizado nas proximldadas da
sede da Câmara Munícipalde Rio Bren@, de modo que o deslocamento eeja, no máximo, de í0
{dez) Km, consftdersrrlo o psrcurso dc kle ê yolta, medklo por rnb do hodôrnctro do rltsíanb,
obedêaêndo tÍaieÉo nonnd de menor peÍcuÍso;
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cÂMABA MIiNrcErL DE nro BBANco

Comido Pcrsrrncnúc dc Liciteçío

Pflt/l(IftllFO TErcffiO - O ffi & csrÍtui*tÍd reÉ rrn*zn& nee irffieç6ce &
Contratada, que deverá possuir toda e infraestrutura quanto ao pessoal, matedais e
equiparnentos necasários para a sua ffirihliÉo e ahstecimernto dos veiculor previaÍneÍile
autorizados à serviço da Corüratante;

PÂRÂGR/IFO QUIRÍO - A Gontrdsde, dr€\rés de seus funcbnáÍbs, e§tá autorÍzada a
abastacer vêÍcrrlos prcvlamente autorlzadoe, oonstântes nas requlslçôes, deviclamente
preenchidas, carimbadas e assinadas pelos responúveis pela emissáo das requi§ções,
lOemigcaçgo (norne. cÊrgo. fun$o e assin*lrs) seráo ersnir$slas dravés de oúido pda
ContdaffiE;

PARÀGRAFO qUF{fO - Eventu*reritê, hqventb êxtÍGína nçoataelacÍe G urgÉnch, p# *r
Íornêddo combustír/êl em galóes, dêvkIârÍrêntê autorizâdo poÍ esêÍlto, med*antê Rêquiskiâo,
devendo solicitar no ato do fomecimento, assinatura, por extenso, do servidor designado para
recgbêrs cffirhrdir/€l:

PARAGftAFO §EfÍO - tb ceeo ds o tanquo do rínÍcrfro üGbcfrtu n& ornporüar bdo o
coÍrfuisfih€l cepecmcn$ nr mryl$t$o, &lffrfó scr gcrado [ne$etffirmte, pãh Contffidr, tmr
saldo, com o quantitativo remanes@nte, em nome da Câmara Municipal de Rio Branco, o qual
só @erá ser liberado mediante asingtura e carimbo dos servidorec responsáEis peta emissão
üas requlsf,Ses;

PARAGRAFO SÊÍilo - A Gofltrd.nt€ podÊÉ rdrer amodÍ8rí osrn Õnus, d6 cornbudíwrirB
Íomecidos a eüatuar o controJe de qualldade para cartillcagâo de que os mêBmos Ee encontram
de acordo com as Normas da ABNT e ANP.

PARÁGR FO OTÂVO - O oqF{o ora corüráa<lo deveÉ ser fornecido rÍuuianrente, rÍEdâÍüê
lÚç*Sçao dááde e GsilEda ÉortuircktàÉo *tbÍiIã(lo e Câ*nere tfunUpa tb Rb ksrco.

CútÀSUI-A TERCEIRA - DO VALOR
O valor estimado do presente contrato serrá de R$ 884-002,00 (Oitocenbs e sessenta e quatro mil, e
dois íEah) jâ incfuídoc todoü ss impoütos, m! o dospecac, tair conto frretc, cnrbdrycna, tn€uÍo,

rrantia e qudsgr.eroukas gue scjem peítiÍEÍrtc§, oonfuflne tabela anêxã a e$e conffio;

cúuEur sr*irÂ* m3 congçôEs tr Prc$ffirÍTo
O Pagamento seÉ efetuado até 15 (quinze) dias conidos após o recebimento e atesto da nota Íscal
eletrônica/fatura coÍnBspondente.

PÀR*ORâFO PfUm§ilO - O cor*rdado dsíErá crparnirhrr, imtarnct# caxn a rda
fiecaüfiEtuÍa, a comproaçáo de mgularídads pÊffitê: a Faan& Faderd, Estadüal e lúunicipal;
ao Fundo de Gamnüa porTempo de Serüço

Pâ8*GBâFO SEGilrt{DO - Os doçrnmo}os adma dffifros podcrtu scr solicit$s pdâ
CONIRATÁNTE, no mornento de quaisquu pqannntoe, hdependeÍile doo bens ou serviçm
€oíffidedoe, 60 e A&rrkrickaçáo et*c+lde neceseeir.

P^RâGRâFO TERCEIRO - A nota fiscar$áure dévêrá contêr a desoirpo do oqiêto dela#hgdô
nos trermos da propostra homologada.

Ruâ 24 de Janeiro" no 53 - Bairro Seis de Agosto - Rio Branco-AC - CEP: 69.905-596
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CLAUSULA QUITITA - DO ITIADIHPLEf,IETITO
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada náo tenha conconido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a atualização monetária será calculada por meio da
aplicaçáo da seguinte fórmula: Etl = VA x N x l, onde:

EM= Encargc fffilce
VA- Vahr em Atraso

N= Número de dias entre a data prevista para pagamento e a efetivamente realizada

t= índice de compensação financeira, assim apurada:

SâÂ/^

l= 0,00016438

PARAGRÂFO PRIilEIRO - A compensaÉo ftnanceira deverá ser cobrada em nota fiscal
eletónica/fatura após â ooonÉncta, deode que ertitrcatla pela contratante..

PARAGRAFO PRlf,lElRO - A contratada deverá responder pelos danos causados diretamente
a esta lnstituiçáo ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo,
durante a vigência deste contrato.

PARAGRÂFO SEGUiIDO - É vedada a vebulaçâo de publbidade ecerca deste contrato por
parte da contratada, salvo se houver préúa autorização da contratante.

l= Ul00
35

l= ôfl.E
365

PARAGRÂFO SEGUilDO - A oontnEtada podcÉ suspnder a ooclçáo doe serviços, após
comunicação com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, quando o atraso no
pagamento for superior a 90 (noventa) dias.

PâRÂGRÂFO TERCEIRO - A iltadimdêí# de ffiidada osn r&rcmia ao§ scrra cncaÍgoc
sociais, mmerciais e fiscais, rÉo transfere a Espoírsabilidade por sêu pagamcnto à mntralante,
razáo pela qual a contratada renuncia expÍessamênte a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a contratante.

CúSULA SEXTA. DA VIGENCIA DO CO]IITRATO
O prazo & vpêncb do conHo sêÉ dê 12 (doae) BEsêq a oor$ar de 0lf0t-20?1 , fpando a &rS
do coffirato adstÍita à vigência tlos reopeclivos créditoo oÍçementáÍioe,

PARAGRAFO TERCEIRO - O prcsente contrdo não poderá ser obieto de cessáo ou
transfêrtíEia, rlo todo ou Grn psÍb.

cúusuua sÉnmA - DA mANUTENçÃo Do EeurLlento Ecorôtuuco.FrNAr{cErRo
É vedado atteraçáo no percentual de desconto apresentiando no deconer da vigência do contrato;

PARAGRAFO PRIHEIRO - Os preços rcgistrados que sofrerem revisáo náo poderáo ultrapassar
oê pÍEçoe pr*Aoe no ÍneÍ*, manteld+se a dlfererça percentud eprde entre o v#
ofuinafmente ÇoÍlstadq da proposta e aqu€fÇ vrgente no merm;

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o prcço registrado seja superior à média dos preços de
metcado, a CMRB solicitará ao fomecedor/cons§natária, mediante conespondência, nsduçáo do
pÍeço registrado de forma a adequ&lo m praticdo no mercado.

Rua 24 de Janeiro, no 53 - Bairro Seis de Agosto - Rio Branco-Ac - CEP
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cr-Ârrgt l,Á orTÂvA- DA ATUALTZAçÃo Dos vALoREs
Os valores contratuais coÍTespondentes aos fomecimentos de combustíveis sofreráo variação, conforme
preços médios mensais dos combustíveis em Rio Bran@, publicado pela Agência Nacional de Petroleo
- ANP.

GúTISLA ilO[tIA - DOS ACRÉ§GIrcS E DA§ ST,SPENSÔES
A contratada se obriga a aceltar os aoréscimos ou suspensões até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado de casa item do contrato.

CúUSULA NONA - DA DESPESA
Oe reanmoE orçanêntáÍioe pranirtoe ê &s[inadoe à obertura rh fupesas ffio êcte mntrdo
safiáo por conta do Prcgrama & Trabalho: 01.031.0601.20O1.(NX)0, Ebrnento de Deepesa
3.3.90.30.00.

.:LÁsuLA oÉcme. DA GARAI{TIA T,o8ITEI{§
\r garantia dos itens deneÉ ser condirinnda às Portarias e Normm Legais elçedidas pela ANP e se

estÊftbrá portodâ a vigêncía do oontndo.

cúsuLA DÉcrMA pRr[iErRA - DA FrscALrzAçÃo
A Íiscalização seÉ exercida no interesse da Administraçáo e náo exdui nem redrz a responsabilidade
da licitante venedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, e, na sua oconência,
nfu impfica ercsponsabflklada do PodêÍ Púl*:o on de sou6 €gentcs c píepo$s;

PARÂGRAFO PRIÍtlElRO - O fomecimento dos produtos será supervisionado, Íiscalizado e
atestado pelo Chefe da Divisáo de Transportes, observando-se o exáo cumprimento de todas as
clausulas e condiçôes deconente do contrcúo cdebrado, anotando, inclusive em registro
próprio, todas as oconências relacionadas com a exeuçáo do rnesnro, deteminando o que for
necessárb à regdarizaf daeÍeülâs ôeeil*tas, coíno prêvê o atigo 67 dâ Lê[ 8.G66ÍS.

PARAGRAFO SEGUNI}O - Nos termos do Art. 67, § 10, da Lei no 8.666/93, o CONTRATANTE
designará um rêpÍBsentante da Administraçáo paÍa a@mpanhar e ftscalizar a execuçáo do
contrato, anohndo em registro próprio todas as oconências que por ventura existirem e
determinando o gue for necessário à regulariz4ão dre faltas ou defeitos observando;

PARAGRAFO TERCEIRO - Sáo atribuiçôes mÍnimas do FiscaUGeetor de Contrato;
l. Acompanhara execugão Íisico -finanenira do contrato;
ll. Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes estiverem

em conformidade com as especificaçôes do respectivo objeto contratado;
lll. Acornpanltar, ficedizar c orbntar o €rfft?pirilcnto es chtallâü coí{rdrsi§, obecnraedo

os pÍezos de vigência e execuçáo;
U. Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as pronogaçôes e

aditivos neessáÍücs, devidamente justificados;
V. Conúolar o pÍezo de vigência do instrunento contratual e informando sobre paralisaçoes

ou suspensões que ocorÍam no contrato;
Vl. Cowunhar fumalmecte eo rêspêcíh#o Gêdor dê CoÍrtdo eve+tuab inegulskldes epo§

ter noti.-llndo Íormafmontç a Contratada er! eÊsos de deççumpirne.nlo do dáuguhs
contratuais e enotar, em formulários próprios todas as oconências que ju§ar relevantes,
relacionados com a execuçáo do contnato, determinando o que for necessário à
rcgularizaçáo das faltas ou defeitos observados;

Vll. Zelar pela fel execuçáo do contreto, sobretudo no gue c(xlceme à qualidade dos
máeriais Íornecidos e dos seÍviços ptestafts;

4
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crátulá DÉclmA sEcul{DA- DAS Í}AilçÔEs ÂDH|N|{ITRATn AS

PARÁGRAFO PRIHEIRO - As sançôes constantes nesta dáusuta poderão ser eplicedas ao
CONTRATADO, sern preiuízo da reparaçáo dm danos causados a Câmara Municipd de Rio
Branco-AG peb inftator, obsêruado o &vido pÍocêsso dministrativo;

PARÁGBAFO SEGUIIDO - As sang0e§ aludtlçs nç çaput dççla dáuguh §âo;

L Multa;

ll. Suspensáo tempoÉria do dircito dc licitar ê @ntratar com a Câmara Municipal de
Rio Branco-AC, por pÊríodo náo superior a 2 (dcie) enos;

lll. Dedaração tle inicloneitlade para licitar ê ontratar com a Câmara Munieipal de
Rio Branco-AC enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até
que seja prcmovida a rcabilitaçâo perante a púpna autoridade que aplicou a
penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Aplicação das penalidades ocpnerá depsis de d€úeea prwia do
interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

l. No caso de a$ica@ de advertência, multa e suspensão temporária, caberá
apresentaçâo de recurso no pÍazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçáo do
do;

ll. Nos prazos de defesa prévia e recunso será aberta visüa do processo aos
interessados;

PARÁGRAFO QUARTO - A advertência e as demais puniçôe podeÉo ser aplicadas quando
@orÍtr desÊrrneimGÍb e obdgeçôca @neduab, espeddrnenE, àr6rdre r#ive &
características dor ben8, qudidade, quanüdede, prfizo ou ÍEcula de Íomecimento ou entrega,
ressalvados os casos fortuitos ou força maior, devidamente justificado e comprovados, desde
que sus gravidade nâo recomende a aplicaçáo da suspensão tempoÉria ou declaraçáo de
inidoneftlade;

PARÂGRAFO QUINTO - Em caso dê rÉo cumpdrnento tdalou parciâl do ob!{o especificado,
além de advertênclas cumulativas e outras penalidades, a Contratada poderá ser obrigada a
pagar os seguintes percentuais, em consonância com o Decreto no 5.965/2010, sem prejuízo
das demais sançôes previ$as neste contrato ou no Edital do Pregâo que precedeu a elaboração
deste instrumento de compromisso:

a) 0,33 oÁ (tÍhta e kêe cefiásimos por cemo) s de, do soguÍdo dirr dé o úfutstuno üe
de atraso, sobla I vahr da parçda ds oEFto nâo reafizado;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto nâo realizado, obseruado o disposto no § 50, a partir do trigésimo primeiro dia;

cl Plo (dois por cento) sobre o valor da parcela do obleto êm etraso, no primeiro dia de
atraso, por descumprimento do prazo de entrega do o§eb em oonbrmlda& com o edital,
curnuhtivamente à apficaçáo do dispcto noo incisoo I e ll;

d) 10% (dez por oônto) apllca<lo sobre o pêrcentual de 2Oa/o (únte poÍ ento) do valor da
proposta do licitante, por ilÍcitos administrativos no deconer do certame

PARÁGRAFO SEXTO - A multa poderá ser apticada cumulativamente com as demais sanções,
fláo teÉ car#er ornpcncaÉórb, e a 6$a @bfiÊÍtça ÍÉo icentaÉ o GONTRATADO da oUr§açao
dê indênÍzarevpntuaís pardas e danos; 

s
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PARAARAFO §Éilrc . O velor referente à multa c juros aerá deduzido de quehuer crédito a
que tenha direito o Fomecedor, @brados ao CONTRATADO diretamente ou judicialmente, bem
como os prejuízos oausados a GÍnara Municipalde Rio Branc+AC;

pruúOtUrO OITAVO - Tanrbérn fDam qqiair+c às perrdldadss do aÍt 87, lll e lV da Ld no

8.666, d€ 1993, a Contretada que tanha sofÍido condaneção ffnitiva por pralicar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e tenha praticado atos ilícitos
visando a frustrar os objetivos da licitaçáo;

PARÁGRAFO t{Ot{O - A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo aünini#ivo que assguÍârá o eorilradilôio e a am$ d€#És ê CorÉrdada,
obscrvando,se o procedinnnto previsto na Lei no 8.666, de í003, e subeldiariamente a Lei no

9.7U, de 1999;

PARÁGRÂFO DÉCltO - A eutoÍidade competente, na aplicaçâo das sançóes, levará em
conskler4âo â gravüIade da ÇoÍrdr.üa do infrdor, o car#ar edqcdivo da pena, bern çorno o dano
caueado à Administraçfo, observado o gincípio da proporcíonalidade;

PARAGRAFO DÉClÍttO-PRlItlElRO - Os vatores das multas deverão ser recolhidos conforme
instru@es da Diretoria de Finanças da Câmara Municipal de Rio Branco através de DAM, sendo
oobrúa judicialmente caso ocona sua inadimplência.

PARAGRAFO DÉGrc§EGUilDO - As penalidades aqui prwistas não serão asirrdas
quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital deconer de justa causa ou
impedimento, devidamente comprovado e aceito por esta lrstituiçáo.

CúI,SUI-A DÉCffiA TERCEIRA - DO§ ITPEDITENTO§
É veAaAa e co{ürêüegão G sngÍ.esa a$o sóob, prupÍidáÍio qr mionieüa s€iâ ceüqgê, cofirpa*rêiÍo o{r
pere,rtê em linhe reta, colaterel ou por afinidadê, até o terceiro greus, inclusive, de Mernbroa e
Servidores ocupântes de cargo de direçâo, chefia ou assêssoramento desta lnstituiçâo, bem como a
prestaçáo de seMço por empregado de licitante fomecedora de máo-de-obra que se enquadre na
situaçfo citada acima.

Yúsrm oÉcml qJARrA- DA HrExEctsÃo E REsqtiÃo
A inexacuçâo totel ou parcial deete contrato por parte da ontretede assegurará à mntretante o direito
de rescisão nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como nos c€rsos citados nos
artigos 78 a 80 do mesmo diploma legal, sempre mediante notificaçâo, assegurdo o contraditório e a
ampla defesa.

PARÂGRÀFO PRITEIRO - Os casos de rescisão contrdud serão fonndrnente nrcilivados nos
autos do processo, assegurados o contradttório e a ampla defesa.

cúsuLA DÉcmA outNTA- DAS oBRucAçôEs E RESpoNSABTUDADE DA coNTRATANTE

PARÁGRAFO PffiRO - A CONrRÂTANTE derre ir$onnar à COIITRATADA. pof ExrüI oficid,
a relaçfu de vsículoe qficbie e alugados aflos so abastacimsnto, bem çoms a rafaçâo de
servidores autorizados a emitir requisiçôes de abastecimento, ontendo: Carimbo com Nome,
Cargo/Funçáo e assinatura;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Efetuar o pEgamênto à Gontratada, de aordo cofii a fonna e o
prazo estaüdecído no Edltal;
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Notificar a Contratada relativamente a qualquer inegularidade
deconente da execuçáo do contrato;

PARÁCR/IFO AITARTO - Flecdknr a redEnçáo doe Íonpdrnerüm, atraváe de sui unid*
competente, podeÍldo, em deconância, sofrcitar pmvitlêncbs de Contrdada;

PARÁGRAFO QUINTO - Para cada abastecimento de veículo deverá ser emitido peta
Contratanê uma requisiçáo constando:

a) data do abastecimento;
b) a qmnH* CeüroeÍomêcide;
c) otipo cle cornbustlvel;
d) o tipo do veiculo;
e) a placa do veículo;
f) a quilometragem do veiculo;'v g) a as§natura & condutoC porextenso;
h) a assinatura e cairnbo do tesponsâ,sl petr ernissáo das requisl$es;

cúsuLA oÉcrue sExrA - DAs oBRrcAçÕes ol coNTRATADA

PARÁGRAFO PRlillElRO -Manter durante toda a execuçâo do contrato as condições de
habilitação e qudifica@ exigidas na li:üteffi;

PARÃGRAFO SEGUNDO - Fomecer o oombustlvel licitado sempre que requerido e nas
quantidades indicadas em requisiçáo padráo;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Prestar bm e fielmente as cláusulas contrduais e sempre que
solicitâdô pêkl rospo*tsárd, aüoÍiz€xb pêla À«lmirR*raçe, deverá diÍiÍfir qualsqrs
esdarecimentos ju§ados neceasáilos pela Adrninistraçâo;

PARÁGRAFO QUARTO - Adotar rígido controle de qualidade, conforme determinagôes da
Agência Nacional de Petróleo - ANP e demais legislaçõe conelatas, podendo a Câmana
Municipd de Rb Branoo, a gualquer momento ê seÍn prévio âriso. solicitar que sejam realizados
testes pâra compftrvâra qualidath ft conÊustÍvelofertado;

PARÁGRAFO QUINTO - Apresentar, sempre que solicitados, documentos que compÍovem a
procedência dos combustíveis;

pfn[CrRUrc §EXTO - Fornecer a eoue sírpí€gadoe todoe os Erp$parnentoe de Prdeção
lndividual * EPI, exigidos peh SecretaÍíâ de Sogurançe ê t{edkÍna do Trabalho - SSMT do
Minlstério do Trabalho e Émprego - ll/[fÊ, bem como cumprir todas as normas sobre Mediclna e
Segurança do Trabalho;

PARÁGRAFO SÉflilO - Observar e addar todes as normas de segunança ê prevençáo de
iÍlcêndios, rêcdrrcfldedrc pela Uf$sldo v*Iente;

PARÁGRAFO O|TÁVO Arcar com eventuais prejuízos causados a Câmara Municipal de Rio
Branco ey'ou a terceiros provocados por ineficiência ou iregularidades comeüdas por seus
empregados, @nvenêntes ou prepostos, na execução do fomecimento oontratado.
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Comlrrío Permenerte de Licitaçlo

PARÂCRAFO NOiIO . O Contratado, no ato do p4anrento, prccisa eeter ern dias com todas
as obrigações legais.

PARÁGRAFO DÉClttlO - A Contratada deverá fomecer requisifio de combustível, em duas
vias, distrihrídas cnr ffi sín quaíüdadG míBims do 5t) ({irtquonia} íolhaô, &dtarnente
numeradas em seguência ê sem rcpetição.

PARÁGRAFO DÉCIUO PRIilEIRO - A quantidade de blocos a ser fomecida pela Contratada é
a neessária para utilizaçáo durante a vigência do contrato.

pmÁmlfO Ém§G-Uilm - O tucel do corürdo &w snlir Írgrs*neÍte. a & 10

dia fiíl do rnês suboaquente, plt.faturamellto do abaEtecimer*o corn as requisíçõee para
conferência, devendo ser encaminhado ao fiscal do contrato da Câmara Municipal de Rio
Bran@, que em conjunto com o Chefe da Divisáo de Transportes, aprovará a postedor emissâo
de Nota Fiscalpara pagamenb,

cúsure oÉcmn GrfiTâ - DÂ pt elcAçÂo m coütrRATo
Dentro do prazo de 20 (únte) diaE, oontados de sua assineture, a @ntrstente prwHencieÉ a
publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do parâgrafo único no
artigo 61, da Lei8.666/93.

clátj§u-â oÉcu* sExTâ. DoFoRo
O foro do presente oontrato sorá o da Comarca de Rio Branco - AcrE, pana dirimir e resofuer quaQuer
questào oriunda do presente instrumento. E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam
o presente cgntrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ehito, com e presença das
testemunhas áaixo.

Rio Brarrco - Ací6, 21 dê jauiro dê 2041
Pela contratante:

Ver.

Ver.
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