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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 1O0/2O19

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

nur,trcÍpto DE AREIA BRAN:A E A EMPRESA AUTo Posro
NASCIMENTO LTDA

o MUNICÍpfO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Frelre de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr, ALAN ANDRELINO NUNES
SANTOS, brasilelro, soltelro, advogado, portador do RG no 3,271,129-B SSP/SE e do CPF no

036.219,265-00; e AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

07.662.79Ol0001-10, com sede na Av. Silvio Teixeira, no L.427, Rotary Clube, na Cidade de
Itabaiana, Estado de Sergipe, neste ato representada pelo Senhor JOSE DO NASCI^M.-EN-TO,
portador do RG 665.144 2a via SSP/SE e do CPF 265,040.815-49, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação no
L7l2OI9, com fundamento no artigo 24, inciso lV, clc com o art,26, parágrafo único, todos
da Lei no 8.666/1993, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as çláu9Úlás e 'as
condições seguintes:

o

1.1 O presente Contrato tem por obJeto o fornecimento de combu de
petróleo, destinados aos veículos da Prefeitura Municipal de Areia Bran,Ç!r"para atenderr.ag
necessidades do Gabinete do Prefeito, Secretarias de Administração, de Educação, de.Obras e
de Agricultura deste Município, conforme planilha abaixo, de acordo com QS especificações
constantes do projeto básico e orçamento da contratada, de acordo com o,,art. 5§,,XI,da Lçi
no 8,666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do prqsente inst,ru,fi'lento
para todos os flns de direito:
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clÁusula s NDA DO REGIME DE ucÃo íaÉ. s5, lnciso IL da Lei no

8.666/93).
O iornecimento será executado dlretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução
indireta, em regime de empreltada por preço global, de acordo com as necessidades d3

CONTRATANTE, vlsando à perfelta consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta destê
Contrato. 

l;., i.

cr.Áusuu rencerna - oo pneco r oas conorcões oe pacA$à.Nro ràiti-§§*
- 

t-,'.',

5:sPreçosconstantesnaplanilhaquesegrie,perfpae1clop
presente Contrato um valor global de R$ 134.030100 (cento e trlnta e quatigr;ntil e
rinta reals

V. TOTAL
i:'1. R$ i

30
0 0

§1o - O pagamento será efetuado a liquidação da despesa, no prazo Ce ate 30 (trinta)
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo'setordias, mediante a apresentação de Nota

responsável pelo recebimento do obJeto; i,:i:'i,,'r' :.rii:.i,.. '. ',
§2à - para iazer Jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o

ãocumento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Foderal, Estadual e

Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Sociat;r i,NSS,

perante o FGTS - CRF e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;

bS" - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver perrclêlcia de

iíquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contlatÜal;

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado, '

§5o.NãohaveráreaJustedepreçosduranteoperíodocontratado;,.,j......]'
õeo - No caso de atrasô dq pagameÀto, será utilizado, para atualizaçáo do úa191 msricionad,p
Áo caput desta Cláusula, o Índiêe Nacional de Preços ao Consumidor - INPCr/!BÇE; ., , r'.

§7o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta. Qu indiretameqtq;
ãecorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, Êrrcargos sociais,
trabalhistas e previáenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições; de

qualquer natureza;
dias contados da data em que os pagprnentos :.estilígfem§80 Decorridos 15 (quinze)

presente a documentação hábil para çãg; dps1,,çeqsretidos, sem que a CONTRATADA a

créditos, o Contrato será rescindido
à CONTRATADA, tão somente, o
efetivamente prestados e atestados.

unila ente pelo CONTRATANTE, o assegurado
dos , produtos
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o

A vigência do contrato
60 (sessenta) dias.

de 30 (trlnta) dlas, prorrogável por igual pe odo, até o limite dê

CLÁUSULA OUINTA . DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (AÉ..§5í iNC'Sg-gJ
ffi ::
O fornecimento, objeto deste contrato, será realizado para o Município de forma partelada,
mediante solicitação e nas quantidades indicadas pelo mesmo, no ato de entrega da referida
solicitação : ,

Parágrafo Únlco - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência
estabelecido, Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento, dos
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem meramente estimativos,
considerando-se perfeitamente reallzado o obJeto contratual. Ao contrári'o, exaurldo''o"l'lrnitê
quantitatlvo antes do encerramento do prazo contratual, a Admlnistração podçr,a,,acrescer c

objeto até o limlte de 25o/o (vinte e clnco por cento), nos termos do art, 65, §I.b de Lei po

8.666/93.

CLÁUSULA.OITAVA . DO DIREIJO E RESPONSABILIDADE DAS EART§S.-ÍAIIIIlE§4
inclso VII e XIIL da Lel no 8,666/93'1.
A Contratada, dUrante a vigência deSte ContratO, Cgmpromete-se a: ;r':ri:' .''':r- .

o Manter, duiante toda a éxecução do contrato, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Ccirittato, .soh pena

de sua rescisão e aplicação das penalldades ora previstas; , l' .' 
'1,.,. Alocar todos os recursos necessárlos para se obter um perfelto fornecimento, ,ie fortna

plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante; ,,, ,.

. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execrrção do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado;'fQrnecer ao
contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes; .' ',' 

),...

. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Município ou a terç.qirÍ't§ .decorren[qs
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ôti 'iâjiiüZindo 

elsse

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; : l

.Responsabilizar'se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer,:Qulros Tel:l1lpp.lQe
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato; .-., :',;, :;':"' :,ç,::,
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipuladoi
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contrat.ante;, senr
prévia e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bg.p'1go.r.1o q

fusão, cisão ou incorporação, sem a a expressa anuência do Contratante.

.. i r'1, i

FONTE DE
RffiURSOS":. ii., '

CODIGO DA
UNIDADE

PROJETO
OU ATIVIDADE

cLASSIFICAçAO
ECONOMICA

2002 339030001515
33903000 1001 ., ,15 18 2007

': 1113.:, '1520 201 I 33903000
2015 339030001528

33903000 1001/1 1 1 1/r'1 1§/1 1 18:1529 2023/2026/202712029
33903000 10011531 2039

A Contratante, durante a vigênci Contrato, compromete-se a :
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. Efetuar o pagamento nas condlções e preço pactuados;

. Proporcionar à CONTRATADA todas as condlções necessárias ao pleno cumprimento da"§

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.6661931
. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato,
que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas. . 

.

CLAUSULA N A DAS PENALIDADES E MULTAS íArt. 55, Inclso da Lei no

8.666/93).
Pefdtraso lnJustlflcado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, çorforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as;seguintes sanÇões,
previstas no art.87 da Lei no 8,666/93, garantida a prévia defesa, sem preiuízo de'petda da
garantia prestada r

I-advertência; . :,.
II - multa de !o/o (um por cento) por dia, até o máximo de 30o/o (trinta por"bEi;1to), sobre o

valor do Contrato, em decorrência de atraso inJustificado no fornecimento;
III - multa de 2Oo/o (dez por cento) sobre o va-lor total deste Contrato, no càsô"iie ih"*".üção
total ou parcial do mesmoi .:,,:\ {! . ,..,..: r\,, ,

IV - suspensão temporária de partlclpar em llcltação e impedimento dF,§pntratar" coi-n a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaraiao ae lnidoneldade para llcltar ou contratar com a Adminlstraqã9 Públicaii ),rj,i ,-...

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades con ntes a

anterior, enseja rá a sua rescisão por ato unilateral e escrito da nt§..;,1 OS

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art, 78 da Lei no 8.666/93, na rma do a 9da
mesma Lei.
Parágrafo úntco - Quando a rescisão ocorrer, com base nos inclsos XII a XVII dq
Lei súpracltada, sem que tenha havldo culpa da Contratada, será esta ressarcida d
prejuízos, reguíarmente comprovados, que houver sofrldo, conforme preceitua o-r§ 20d

78 da

o, qrt.
79 do mesmo dlploma legal.

o

Na hipótese de rescisão admlnistratlva do presente Contrato, a
logo, o direlto da Contratante de adotar, no que couberem, as med
da Lei no 8.666/93,

. t':,
.._i ,, . r

Contratada reconhece, de
idas preyjstas nPgP

i: i: i

o

O presente Contrato fundamenta-se :

Parágrafo Únlco - os casos omissos e qua uer ajustes q

decorrên
Aditivo.

,r'r-i , ...ri(I i-l{
I dos Contratos e 

-iiãí'disposi[ôãs. ãô
l,ç..,.j, rll'ill.{.:, í-:'r

ue se fizerq.r(r neces5ários,,.,em
lavrando-se,'na ocasião, Têrmo

I - nos termos da Dispensa de LicitaÇão no L7l20L9 que, simultaneamente: , ,: ri...:
o Constam do Processo Administrativo que o originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princíplos da Teoria Gera
Direito Privado,

cia deste Contrato, serão acordado n as partes,

dr+, j'

I

80

4
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CtÁUsuta oÉCtue teRCetna - oaS etrerylCões (ert. es. tel no g.oe6 qr.

este instrumento poAeia ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei no 8.666193, desde que devldamente comprovados.

§10 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ã supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1o da Lei no

8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
s2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta conrJiÇão,

íalvo as supressões resultantes'de acordo celebrados entre as partes, de acqrdo com' o art,

65, §2o, II da lel no 8.666/93. 
;,

ctÁusuua oÉclue oueRu - oo acoupanxenenro e oe rrscatrzacÃ-o.-(S,r,t, oz,
Lel no 8.666/93).
ffiispõeoarti9o67daLeino8,666lg3,ficadesigna.doosêrVtdr,rIosé
Eduardo Rodrlgues Ollvelra, para acompanhar e fiscalizar a execuçã.o,.-,99..,,.pi.t"n,"

Siitltlt;,rcalização compete, entre outras atribuições, verificar a-conformidadê':cÍa execução

do Contrato com as normas especlficadas, se os procedimentos são adequqdq.=,pa,ra ga,raptir

a qualidade desejada' 
,cre a canr ratarla d idáciês contratiiàis.Ézb - A ação da ?iscaiização não exonera a Contratada de suas resPonsabili

r'1 '. "'

cLÁusULA DÉCIMA oUINTA. Do RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 23,;!Pi NO .

8.666/93)
O obleto deste Contrato será recebldo de acordo com o disposto art,73, iI, a e ô rla Le! nír

8.666/93. :,i Ll -ll:,:-i,. .n'

clÁusula oÉctua sexra.- oo rono (ert. ss, e ?o. Lei no g.ece 9p). ri f i;'.ji)r r :l

ódeRreiaBranca,Estadode.Se1gipe,.com?
único competente para diriirlr as questões que porventura surgirem na execuÇão'cio presente

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro' - ii .' ' ' 
,

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrurnênto, a fiú'de
que produza seus efeitos legals, 'r'',,' i :: ' " :,

io de 2019 l- r '.,.. .1'.1:

r:
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NDRELINO NUNES SA NTOS
Gestor do unrctplo ...' ,.;.|,'

€\ t C,
NASCIMENTO LTDA

Contratada
JOSE DO NASCIMENTO

Sóclo Admlnlstrador
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