PREFEITURAMUNICIPALDENOVAVIÇOSA
ESTADODABAHIA
CNPJ 13.761.531/0001-49

TERMO DE CONTRATO N"652/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 050/2017

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N°. 003/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 004/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, QUE

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPÍO DE
NOVA VIÇOSA/BA E, DO OUTRO, A EMPRESAPOSTO

DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA{BA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n®.
13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n.®2994. Bairro Abroltios - Tel.: (73) 3208-1124 - CEP
45.920-000 de Nova Viçosa - BA, neste ato representado por seu Prefeito, oSr. MANOEL COSTA ALMEIDA,
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E

LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob n®. 03.261.672/0001^9, com endereço na Rua João Durval
Carneiro, n" 450, Centro, distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa - BA, neste ato representada pelo Sr.CIRNE

NUNES ANDRADE, inscrito no CPF sob n®. 214.281.158-20, RGn° 3811850, denominada CONTRATADA,
firmam o presente contrato, para prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, constante no Processo

Administrativo n®. 050/2017, Pregão Presencial/Registro de Preços n®. 003/2017, regendo-se pela Lei
Federal N°. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal n° 032/2017, Lei Federal n.10.520/2002 e suas

alterações posteriores, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Constitui o objeto deste contrato o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Educaçâo.no distrito Posto da Mata, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial/Registro de Preços n.° 003/2017e na
Cláusula segunda da Ata de Registro de Preços n° 004/2017 vinculada a este contrato.

§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n® 8.666/93 com suas ulteriores alterações.

§ 2° - A presente contratação está sendo formalizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial para
Sistema de Registro de Preços n° 003/2017, com base na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de Junho de 1993,
Decreto Municipal n" 031/2017, Lei Federal n.10.520/2002 e suas alterações. Decreto n® 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAME
2.1 O valor total desse contrato é de R$ 30.725,64 (Trinta mil setecentos

vinte

quatro), conforme itens abaixo descrito:
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ITEM

4

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Gasolina combustível comum, conforme normas
CNPQ. Abastecimento em Posto da Mata e/ou

UNID.

QUANT.

it

3,000

demais Distritos.
5

6

Vr. Unit.

R$

4,00

Vr. Total R$

R$ 12.000,00

Óleo diesel comum. Abastecimento em Posto da
Mata e/ou demais Distritos.

It

3.732

3,17

R$ 11.830,44

It

2.028

3,40

R$ 6.895,20

Óleo diesel 810, Abastecimento em Posto da Mata
e/ou demais Distritos.

VALOR TOTAL R$30.725,64(Trinta mil setecentos e vinte cinco reais e sessenta e quatro).

R$ 30.725,64

2.2 O preço proposto é irreajustávei, durante o prazo de 06{seis) meses, contados da data de apresentação da
proposta, por força do disposto na legislação em vigor,

2-3 Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da(s)
nota(s) fiscal(ls), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação e o pagamento será efetuado até o 10®(déclmo) dia útil,
após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de
Débito de INSS e Fazenda Federal, CND Trabalhista, FGTS, Certidões Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, devidamente atualizadas.

2.4 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

2.5 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimplemento contratual.

2.6 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a
respectiva Ordem de fornecimento;

2.7Fica assegurado ao MUNICÍPIO o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente
da aplicação de multas. Importâncias correspondentes a;
2.8 Despesas relativas â correção de eventuais falhas;

2.8.1 Dedução relativa ás entregas de sua responsabilidade não executadas;
2.8.2 Débitos com a Administração Municipal.

2.9 Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente. Impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
2.10Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido documento

será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que
esse inten/aio de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.

2.11 Ocorrendo reajustes de preços, autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, atra* ís do Departamento

Nacional de Combustíveis, os mesmos poderão ter os valores contratados reajusta) ts mediante/pfévia
autorização do CONTRATANTE na forma prescrita no art. 65 da lei 8666/93.
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2.12 Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se
darão com a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para
validade das propostas.

2-12.1 A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de
compra que comprovem os índices reivindicados.

2.12.2 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos

preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria
unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados
pelo Governo Federai, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser
instruída da justificativa da escolha da Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis para cada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

Secretaria

11

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Unidade

1101

Unidade Educação

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Administração da Educação

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

CLÁUSULA QUARTA -VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.

4.1 A vigência do presente será de 07 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017 podendo ser

prorrogado de comum acordo entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro,
após a verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do art. 57. da Lei n"
8.666/93, bem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o
término antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia com prazo de 30(trinta) dias para
a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver de saldo
referente à execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
5.1 - DA CONTRATADA:

5.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5 1 2 - A CONTRATADA será legai e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
causados à
5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízc s iprudência,
n
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de doío ou culpa, negligência, imperícia
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execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, nâo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito peia CONTRATANTE ou por seus
prepostos;

5.1 -4 • A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

5.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

5.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no /Vrtigo 77 da
Lei 8.666/93;

5.1.7 - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55, inciso XII da Lei n® 8.666/93.

5.1.8 - Comunicar á Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

5.1.9 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato para os seus acréscimos.

5.1.10 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integraiídade dos seus termos;

5.2.2 - Os fornecimentos serão acompanhados e fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais
ordenadores das despesas, segundo as unidades soiicitantes, ou outro servidor designado para substitul-lo,
que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o
que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso nâo sejam atendidas,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.
6.1 O CONTRATANTE poderá modificar unilateraimenle o presente contrato para melhor adequação das
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA-DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.
7.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão adipi strativa, previsto
no art. 77 da Lei Federai n°. 8.666 de 21 de junho de 1993.
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CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO.

8.1 O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77
e 78 da Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor.

Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso de descumprlmento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante ação
judicial especialmente intentada para esse fim;

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os serviços pela CONTRATADA nâo
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até
0 limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo
CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.

A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
1 - advertência;

li - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo nâo superior a 2(dois) anos;

ill - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:

a. 10%(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação;

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado;

o. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subsequente até o
trigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro
de Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máxinjo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processb administrativo,

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a cri)ério da Secrj^taria Municipal
de Finanças.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO.
10.1 O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão
Presencial/Registro de Preços n®, 003/2017, propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de
Preços originada da referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
11.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados

casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria e em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso,
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as
disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume
conforme prazo definido na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de NOVA VIÇOSA - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E por assim estarem,

justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Nova Viçosa/BA, 07de Agosto de 2017.
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Pt jfelto Muhicig^

EDA

C(^ntratantéCTÍPJN° 03.261.672/0001-49

pOsto daIviátaIcombustIveis
E lubrifícai^tes ltda
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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