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CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

CONTRATO Nº 002/2019 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI/ES E 

N G BULLUS E CIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO 

LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO. 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Câmara Municipal de Muqui – 

ES, inscrita no CNPJ nº 31.727.449.0001-80, situada à Rua Satiro França, 95 – 

Centro – Muqui/ES, neste ato representada pelo seu titular o Senhor HELIO 

CARLOS RIBEIRO CANDIDO – PRESIDENTE, brasileiro, casado, doravante 

denominada CONTRATANTE e, de outro lado N G BULLUS E CIA LTDA, empresa 
inscrita no CNPJ nº 27.991.306/0001-03, com sede na Avenida Avides Fraga, Nº 
285, Bairro: São Pedro - Muqui/ES, representada pela Senhor NAZIR GAMA 
BULLUS, casado, empresário, residente e domiciliada à Avenida Avides Fraga, 343, 
Bairro: São Pedro – Muqui/ES, inscrito no CPF sob Nº 577.525.837-15 e portador do 

RG Nº 05171858-3 IFP/RJ doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM 
CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO de aquisição de combustível, óleo 
lubrificante e filtro de óleo, conforme Processo Licitatório Nº 003/2018 – Pregão 
Presencial, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Objetiva o presente Contrato a aquisição de até 11.000(onze mil) litros de 

gasolina comum, 35(trinta e cinco) litros óleo lubrificante semissintético 

10w40, 05(cinco) unidades de filtro de óleo de motor - veículo Renault Logan 

1.0 e 05(cinco) unidades de filtro de óleo de motor - veículo Renault Logan 1.6, 
para atender as necessidades da Câmara, até 31/12/2019, conforme edital 
003/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 
A presente contratação foi procedida nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Abastecer os veículos da Câmara, quando solicitado, por requisição própria da 
Contratante e/ou da Contratada, devidamente assinadas pelo Servidor Responsável. 
   
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGRAÇÕES DA CONTRATANTE 
Fiscalizar a entrega do produto e efetuar o pagamento na forma estabelecida. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

a) As despesas decorrentes do referido contrato no presente exercício, correrá por 
Dotação Orçamentária Específica. 
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b) O preço do presente contrato corresponderá a R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil 
e oitocentos e quarenta reais) no total do contrato, sendo o valor de R$ 4,59 (quatro 
reais e cinquenta e nove centavos) por litro de gasolina comum, totalizando R$ 
50.490,00 (cinquenta mil e quatrocentos e noventa reais) para 11.000 (onze mil) 
litros; o valor de R$ 30,00 ( trinta reais) por litro de óleo lubrificante semissintético 
10W40, totalizando R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) para 35 (trinta e cinco) 
litros; o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por unidade de filtro de óleo de motor - 
veículo Renault Logan 1.0, totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e de R$ 
30,00 (trinta reais) por unidade de filtro de óleo de motor – veículo Renault Logan 
1.6, totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).   

c) O Pagamento será mensal, sendo todo dia trinta de cada mês, de acordo com o 
consumo em litros por mês, desde que não ultrapasse o valor total do presente 
contrato. 

d) O pagamento será realizado somente se a empresa estiver com a regularidade 
fiscal em dia. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
O prazo de vigência do referido contrato terá início na data da assinatura e término 
em 31/12/2019. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

a) O reajuste dos preços, somente poderá ser efetuado nos percentuais praticados 
pela distribuidora de combustível. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Muqui, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir dúvidas decorrentes deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que se possa traduzir. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo de Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito na presença das testemunhas. 
 

Muqui/ES, 03 de janeiro de 2019. 
 
 
 

N G BULLUS E CIA LTDA    HELIO CARLOS R. CANDIDO 
CNPJ Nº 27.991.306/0001-03                       PRESIDENTE 

 

 

Testemunhas:  
   ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
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