
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEERAM,

DE UM LADO, O MI]NICIPIO DE AREIA BRANCA E, DO

OUTRO, AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA,

FUNDAMENÍADO NO PREGAO PESENCIAL NO 1'1/2019

o MuNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no 13 100.995/0001-04,

localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro, doravante denominado

CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES

5ANTOS, brajileiro, solteiro, advogado, portador do RG no 3.277.129-8 SSP/SE e do CPF no

036.219.i65-00, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa AUTO POSTO

NASCIMENTO LTDA, inscrita no cNP.l sob o no o7 .662.790/000 1- 10, com sede na Av. silvio

Teixeira, no 1.427, Rotary clube, Itabaiana/sE, doravante denominada CoNTRATADA, neste ato

representada pelo senhor losE Do NASCIMENTO, portador do RG 665.144 2a via ssP/sE e do

cPF 265.040.815-49, tem justo e acordadO entre si o presente contrato de Fornecimento, acordo

com as disposições regulamentares contidas na Lei no 8 666, de 21 de junho de 1993' e suas

alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

coNTRATO No 106/ 20 19

integrante do presente instrumento para todos os fins de direito'
GABINEÍE DO PREFEITO

P LACA AÇÃO FONTE

TOYOTA HILUX ( LOCADO ) QI'18- 5476 2002 10 01
VEICU LO

SECRETARIA DE ADMINISTRA AO
A AO

S ECRETARIA DE AGRICULTURA
VE CU LO P LACA AçAO FONTE

CA MBA I4ERCEDES ATRON 2729 QKN-5545 2007 1001

CA Í\,18A IVECO TECI'O R oEP-3192 2007 1001

NVH- 1407 2007 1001

rYD-4101 2007 1001
1001
100 1

7407 10 01

MOTO XTZ 125
FIAT MOBI

MOTONI VELADORA 120K CATE RPILLAR 2007

RETROESCAVADEIRA 3C ]CB 2007

TRATOR AGRALE 5075

SECRETARIA DE EDUCA
VEICULO PLACA

MD-1343
NVI-2604

A AO FONTE

FIAT DOBLO 2023 1111

ONIBUS 20l1l2A23 20261 z0?7 /2029
2011 207312026 2027 7029

1113 777111120 7723
1113 1111 1 120 tt23ONIBUS tAo-7207

tAl-7511
oEl-8361

ONIBUS 2O7112023 2026 2027 2029 1 120 l lzl

ONIBUS 201 1 7023 202612027 2029 1111 1120 tI23
ONIBUS oE K- 312 2 zotl/20231 z0261207712029 1113 1111 1 120 1723

[4ICROONIBUS 2026/2027 202920tl/2023
2011 2027 /2029

1113 1111/1120 t723
1113/1111 1120 lr23

CLÁuSULA PRIMEIRA - Do OBJETO (art. 55, inciso I, da l-ei n'8-'666/93)'
O presente Contrato tem po7ãfrãto tontratação de empresa para realizar o fornecimento de

combustiveis derivados de petróieo, clestinados aos veícttlos da Preteitura Municipal de Areia

Branca, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, secretarias de Administração, de

EdLrcação, de obras e de Agricultura, conforme planilha abaixo, de acordo com as especificações

constantes do Edital de pregão Presencial n" 14l2A],9 e seus anexos, e proposta da Contratada,

de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte

o

FONTEP LACAVEICULO
100 1201 5Í\4A-0851LOCADOTOYOTA COROLLA

d,rt,

oEK-8242

tt13/tlrt/
1.t73/

Nl IC NIBUS NVK-2983 /2O?3l20Z6l l



.

,,

ESTADO DE SE RGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

&ttt

Í\4ICROONIBUS QKN-9685 2Ot 1/2023/ 2026/ 2027 /2029 trt3Ir11L/7tZOI1.r23
CAIY I N HAO

VOLKS
HZO-4155 2023 1111

QKU-0376 2023

2023

1111

1111

FIAÍ DUCATO
NiINIBUS

FIAT PALIO KT-6831

SECRETARIA DE OBRAS

ct-Áusula sEGUNDA - Do REG IME DE EXECUÇ ÃO (art.55, inciso II, da Lei no

VEICULO P LACA AçAO FO NTE

MOTO HONDA CG 125 tszK-a227 2039 1001

FIAT STRADA LOCADA
CA AIV1BA IVECO TECTOR

NVN-2721 2039 1001
oEM-5641 zo39 1001

MOTONIVELADORA 120H CATERPILLAR 2039 r001
RETROESCAVADEI RA 416. E CATERPILLAR 2039 1001

8.666/s3tr

execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da

COlfÀArnrufe, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste

Contrato.

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de

clÁusuLa TERCETRA - Do PRECO E DAS CONDI ÇOES DE PAGA MENTO ( art. 55,
in cis o III, da Lei no 8.666/93).

Os produtos serão fornecidos pelos preços constantes na planilha que segue,

perfazendo o presente Contrato um valor global de R$ 585.695,80 (quinhentos e oitenta e cinco

mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta cen ta vos

§1o - O pagamento será efetuado após liqu idação da despesa, no prazo de ató 30
tura, devidamente certiíicada pelo setor(trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fa

responsável pelo recebimento do objeto;' §i. - para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com

o documenio de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e

Íyunicipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do seguro social - lNSS, Perante o

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

§3" - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de

liqUidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

5ao - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

!so - Hão haverá reajuste de preços durante o período contratado;
§60 - No caso cle atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor

mencionado io caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao consumidor - INPC/IBGE;

§7o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,

decorram áa execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais,

trabalhistas e p revidenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer

natu reza;
§8o - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem

retidos, sem que a CoNTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus

.iOOitor, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à

CONTRÁTADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos Produtos efetivamente

l

V. TOTAL
R$QTD.

V. UNIT.
R$UNID.ITE M ESPECIFICAÇÃO

4,70 54.520,0011.600LI Gasolina comum
531.175,803,66LOleo Diesel S- 102 145.130

prestados e atestad os.
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cr-Áusu la OUARTA - DA VIGENCIA (Art. 55 , inciso Iv , da Lei n" 8.666 9 3)
O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura a

tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício fina
te 37/12/2019, pot se
nceiro, nos te rmos do

art. 57 da Lei no 8.666/93

CLAUSULA OUINTA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO í4rt.55,
in ciso Iv, da Lei no 8.666/93 )

O fornecimento, ob.leto deste contrato, será realizado para o Município de forma
parcelada, mediante solicitaçào e nas quantidades indicadas pelo mesmo, no ato de entreqa da

referida solicitação.
parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência

estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaur,mento dos

quantitativos previstos no anstrumento convocatório, por serem meramente estimativos,
considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite
quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o

objeto até o lamite de 25o/o (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1o da Lei no

8.666/93.

CLÁUSULA sExTA - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA (art. 55, inciso v, da Lei n. o

8.666/93).
As despes.rs com o pagamento do referido obleto estão previstas no orçamento 2019 do
MunicÍ io de Areia Bra nca coníorme classifica aoo a mentária detalhada a ba ixo:

FONTE DE
REC U RSOS

2039

CLAUSUL A OITA DO DIR

CODIGO DA
UNIDADE

PROJETO
OU ATIVIDADE

CLASSIFICAçAO
ECONOMICA

15.15 33903000 1001
15. 18 2007 33903000 1001
15.2 0 3 390 3 000 1113
15.2 8

2011

2015 33903000 1001
15.2 9 /2027 /202e 3 39030002023/2026

1001,1111.u1120 11.12315.31 33903000 1001

55, inciso VII e XIII, da Lei no 8.666 /93
EITO E RESPONSABILID ADE DAS PARTES (art.
)A Contratada, durante a vigência deste Contrato , compromete-se a:. lvlanter, durante toda a execução do contrato, as exjgências de ha bilitação ou

condições determinadas no procedimento da licita
das pena lidades ra p revistas;

ao que deu origem ao presente Contrato, sob
pena de sua rescisão e aplic aça o

ç
o. Alocar todos os recursos necessários para se obter um erfeito fornecimento de

forma plen a e satisfatória, sem ônus ad icio na is de q ualquer natureza à ontrata nte

p

C. Respo nsa biliza r-se por todas as des pesas, obrigações e tributos decorrentes da
execução do Contrato, inclusive as de natureza trab

ãos competentes
alhista, devendo quando solicitado, fornecer

ao contrata
. Respo nsô biliza r_ se

nte comprovante de quitação com os órg
multas, municipais, estadua i

decorrente s de faltas por ela cometidas na execução do Cont rato;
deco rren te

. Res po nsa b,liza r_se pelos danos causados direta mente ao í\4 u n jcípio ou a terceirosresponsabilidade a Fiscal
. Responsabil

pa ou dolo na execu
rzaçáo ou o acompan
rzar-se pela obten ção de

hame
çao do Contrato não e

Alva rás, Licen

nto pela Contratan te;
xcluindo ou red uzi ndo essa

de Au toriza ção que se Fa

por eve n tua is s e federa is,
s de sua cul

. Execu ta r fie
ç

rlr a outrem, no todo ou em

am necessários à execuçâo do Contrat
ças ou quajsquer outros Termoso

parte, o Contrato Firmado com a

. Não tra nste
mente o objeto contratadoeoprazoe stipulado;Contratant e, sem previa e expressa anuên cra. Não realiza r associação com ou trem, cessão ou tran sferência total ouevia a ex

como a fusão, cisão ou incorporação, sem pr ressa anuên cia do Contratante
pa rc ia l, bem

2002
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A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. Proporcionar à CoNTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento

das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no a.666/93;
. 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.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS ( Art. 55 inciso VII, da Lei
no 8.666/9 3 ).

cLÁUSULA DÉcIMA - DA RESCISÃO íart.55, inciso VI II, da Lei no 8.666/ 93 ).
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da

cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art.78 da Lei no 8.666/93, na forma do art.79 da
mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art.
78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos
prejuizos, regularmente comprovados, que houver soírido, coníorme preceitua o § 2o do art. 79

do mesmo diploma legal.

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO
\/ DE RESCISAO (Art.55, inciso IX, da Lei no 8.666 /93 ).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80

da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA . DA LEGISLAÇAO APLICAVEL A EXECUCÃO DO

CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art.55, inciso XII ,d a Lei n" 8.666/93).
O p resente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão Presencial que, simultaneamente:
. 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 princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.
parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,

em decorrência deste Contrato, serão aCordados entre aS partes, IaVrando-Se, na oCasião, Íermo

-l

Ad itivo

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme 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 prejuízo de
perda da garantia prestada:

I - advertência;
II - multa de 1olo (um por cento) por dia, até o máximo de 300/o (trinta por cento),

sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;
III - multa de 20t'/1, (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de partlcipar em licitação e impedimento de contratar com

a Admjnistração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERA cÕes ( art. os. Lei no 8.666/ 93 ).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de qualsquer fatos estipulados no

artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§10 - A Contratada íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se íizerem necessários, até o Iimite legal previsto no art. 65, §1o da
Lei no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;

§20 - Nenhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o l,mite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o
art.65, §20, II da lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO
( Art. 67, Lei no 8 .666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor José
Eduardo Rodrigues Oliveira, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, veriíicar a conformidade da
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para
garantir a qualidade desejada i

§20 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsa bilidades
contratua is.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DO RECEqIMEIITO DO OBIETO (Art. 73, Lei no
8.6 66/93)

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto arl. 73, ll, a e b da
Lei no 8.666/93.

CLAUSU LA DECIMA SEXTA - DO FORO (Art.55, §20. Lei no 8.666/93)
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe,

como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim
de que produza seus e[eitos legars.

ffi
Bra nca lsl, t

N CIPIO
Co ntra ta n te

ALAN AN DRELINO NUNES SANTOS
Gestor do [v u n c rpro

Jtl
POSTO NAU SCIMENTO LTDA

Co ntra tada
]OSE DO NASCIMENTO

Representante lega I


