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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 016/2017

CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE
CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM
E

A

EMPRESA

KYZ

COMÉRCIO

DE

COMBUSTÍVEIS LTDA.

304'32T™f10EGUR,DAhDE D° SERVID°R MUNIC,PAL' ÍnSCrÍt° n° CNPJ/MF «ob on«
ctSaZ
*^ ?! FranCÍSC°
Dmm0nd'
S/N°- CentroSenhor
Administrativo,
Camaçan/Bahia Li™*
neste ato representado
pelo Diretor
Superintendente,
Maurício

Santos Cos a, brasileiro, casado, portador do RG n° 0544582853 SSP/BA e inscNto o

ZlrLlt° " 566'887765-53- doravante denominada CONTRATANTE eaempre a

PNPI °k ^

C0MBUSTÍV^S LTDA, pessoa jurídica de direito privado incTa

4B
H001-14'
C°m ^ n°neste
L°teament0
Par<ue Verde
»* Quadra
46 B, ti
Lote l„
2/3, T
Parque \5/
Verde
- Camaçari/Bahia,
ato representada
pelo'• Sócio
Senhor

Carlos Antomo S.lva Santos Filho, portador do RG n° 08.019.027-89 expedido pe^SP/BA

mscnto no CPF sob on° 013.579.315-73, doravante denominado CO^tZaZTo

fornecimento dos materiais descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

'

Opresente contrato tem seu respectivo fundamento efinalidade na consecução do objeto

contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n° 018/2017 reqendo-se

pela Le, Federa. n° 8.666/93, eLei Municipal n° 803/2007, as quais as partes se sj^tam a

cumpnr, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas
a)

PREGÃO PRESENCIAL - ISSM N° 004/2017

b)

Proposta apresentada pela Contratada em 11/08/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de combustível (gasolina) para
abastecimento dos veículos àdisposição do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal

conforme proposta para oLote apresentada pela CONTRATADA eabaixo transcrita-

^^^^Õ^CÕMBUS^
ITEM

01

DESCRIÇÃO

MARCA

U. F.

QTDE

Gasolina para Motores de Uso
Shell

Automotivo, Tipo Comum

Litro

7.200

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

R$4,14

VALOR TOTAL

VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITO REÃÍS"

R$ 29.808,00
R$ 29.808,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Alicitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo ISSM nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, eas supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma dos §5
1o e 2o do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações

orçamentarias de números:

v

Órgão: 08 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 - Gestão das Ações Administrativas do ISSM

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 0203018 - Contribuição do Instituto de Previdência Social

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO EFORMA DE PAGAMENTO

Ovalor do presente Contrato éde R$ 29.808,00 (vinte enove mil oitocentos eoito reais)
fixo e irreajustável, inclusas todas as despesas com tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos, frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas no

fornecimento dos produtos.

Ovalor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas á
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art 65 inciso II
alínea "d" da Lei Federal n° 8.666/93.

As eventuais revisões deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
quinsenalmente, mediante crédito em conta corrente, no prazo de 20 (vinte) dias após a
apresentação da respectiva documentação fiscal e fatura, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art 73 inciso
II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

c

A CONTRATADA deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura, Certificado de
Regularidade para com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda do Estado, com a
Secretaria da Fazenda do Município, com o FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal e
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; em dia.

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CLÁUSULA QUARTA -DA VIGÊNCIA

Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do

presente termo, podendo ser prorrogado acritério da Administração.

s^T^^T^5 dGVerá "^ dÍSPOnÍbllÍZad° *° CONTRATANTE apartir da
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DO MATERIAL

Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma de acordo

com as necessidades e conveniências do CONTRATANTE-

CON0TRATADAC;Íment0 *"* rea"Zad° ÚMunertto n3S bombas de combustível da
dentmCHnNh™TAHT*
"f*"**™* Seus
°P°*to
dentro
do horário de funcionamento
deste,veículos
que nãooficiais
poderáatéser
inferiorde aoabastecimento,
intervalo de
horário das 8(oito) às 17 (dezessete) horas;

L° C0N[RATAD° fornecerá °s produtos mediante aapresentação da "Autorização de
abordado pelas partes, devidamente datada eassinada por funcionário autorizado do

Fornecimento , conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e

> A"Autorização de Fornecimento" deverá ser devidamente preenchida com as

otemecimínío

" abaStedment° GaSSÍnadas ^ funci°n-i° *> Posto que executar

°^TeÍSrra°
reCUSad°S n° CaS° de denS'dade f°ra d0S Padrões' erro ^uanto ^ Produto
' V°,Ume men°r. <ue ° solicitad°- contaminação por quaisquer elementos não
autor2SL
SUa C°mp0S,Çã0 °U aDresenca de out™ substâncias, em percentuais além dos
autorizados em sua composição.
Ocombustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte equatro) horas

CONTRATANTE * 'TT^" C0NTRATAD0 da '°™>lização *• recusa pelo
™!l£
°C0NTRATAD0 com °* custos dessa operação, inclusive os de
isparaçao.

instalada. admÍt'da """ * abaStedmento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
CLÁUSULA SEXTA -DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços da CONTRATADA permanecerão fixos eirreajustáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São de exclusiva conta eresponsabilidade da Empresa Vencedora, além das previstas em lei

e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Obrigações Gerais

a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do combustível, nos termos da
legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observadas as
espec.f,caçoes, normas e outros detalhamentos; quando for ocaso ou no que for
apScávef, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do
b) Acatar as decisões eobservações feitas pela fiscalização do ISSMc) Nao transferir, no todo ou em parte, ofornecimento do combustível'-

d) Fornecer ocombustível no prazo estabelecido ou quando necessário oabastecimento

éns?relencidoem tGmP0 hábÍI qUa'qUer m°tÍV0 ÍmPedÍtÍV° °U qUe imP°ssibilite assumir o
e) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do combustível

"cls30 'SSM ° dÍreÍt° " ^ ^ - * —* « ~

f) Manter, _em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.

Obrigações Qpemr.innak

a) Fornecer ocombustível atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste
Termo de Referência;

^ atendimento^^0 ^ abaStedment°' pessoal eequipamentos suficientes para o
c) Abastecer os veículos, que compõe ou que venham acompor afrota do ISSM com
produtos de primeira qualidade;

d) Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do
fornecimento do combustível que não atenda ao especificado-

e) Quando for o caso, comunicar imediatamente ao ISSM qualquer anormalidade
venficada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;

f) Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do
fornecimento do combustível seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de
seus empregados;

9) Assumir inteira responsabilidade quanto àqualidade do combustível fornecidoAMO606' ° COmbustível dentro das especificações legais eda Portaria n° 309/2001 da
ANP, que estabelece o Regulamento Técnico ANP n° 5/2001 que trata dos
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que venha a ser
expedida pela referida Agência.

Obrigações comerciais, tributárias e outras

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na
legislação decorrentes do fornecimento do combustível, obrigando-se a saldá-los na

época própria;

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

A-nadimplenca com referência aos encargos eobrigações estabelecidos não transfere
ao ISSM aresponsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar ofornecimento

[aZ°
Pe'aHqUa'a Empresa Vencedora renu™a expressamente aqualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
c) Quando for ocaso, assumir aresponsabilidade por todas as providências eobrigações
estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da
npPrten?n/°remf
^^ °S "" emPre9ados no desempenho de alguma atividade
pertinente ao fornecimento do combustível ou em conexão ou contingência, na forma
como aexpressão éconsiderada nos artigos 30 e60 do Regulamento do Seguro de

Ac/dentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto n° 61.784/87.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I^ST^T"?
^ " atÍV'
dadeS deefazendo
FiscalizaÇão
materiaisnoentregues,
dirimindo as duv.das da empresa,
cumprindo
cumprirdosodisposto
presente

termo de especificação técnica;

P'es>enie

b) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações
"ye>vues>

assumidas pela empresa;

c) Conferir ofornecimento do combustível, embora aEmpresa Vencedora seja aúnica e

exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadasd) Efetuar opagamento nas condições e prazos pactuados-

e) Encaminhar ao preposto da empresa as requisições para aexecução contratual-

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

técnicos da empresa;

M

g) Assegurar livre acesso ao pessoal da empresa, devidamente identificado, ao local de

entrega do produto, no horário estipulado para recebimento dos mesmos.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais as

quais prevalecerão até avigência das garantias previstas na Legislação;

ACONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais
as penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo

da responsabilidade civil e criminal.

ACONTRATADA responderá por todos os danos eprejuízos decorrentes de paralisações na

execução dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da

legislação vigente, edesde que comunicados àCONTRATANTE no prazo de quarenta e oito
noras do fato, ou da ordem expressa eescrita da CONTRATANTE.
yS
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

Aadjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações

as seguintes sanções, graduadas conforme agravidade da infração, sem prejuízo de sanções
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

civis e criminais, se for ocaso, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual

2d£ °PréVÍ° Pr0CeSS° admÍnÍStratÍV°' 9arantida aamP'a defesa eocontraditório
>Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades para
>Arecusa em assinar oContrato acarretará a multa de 10% (dez por cento)

as quais haja concorrido;

M^M1 Pr°P0Sta' a'ém ^ aP,ÍCaÇã° da PenaNdade Pr6VÍSta na Lei
>l Tl\T,
GXCeder
a° cinco
PraZ° por
fíXad°
parapor
aentre9a
dos Produt°s.
murta
de 0,5 /o (zero
vírgula
cento),
dia de atraso,
limitadoacarretará
ao máximoa

de 20/o (vinte por cento), sobre ovalor total que lhe foi adjudicado.

í?rêOdlaP,ÍtCadaS'
3S mU'deduzidas
?S deVerã°doS6rvalorPagaS
esP°ntaneamente
máximo deapós03
(três)
dias úteis ou serem
correspondente
ao valornodoprazo
fornecimento

prévio processo administrativo, garantida aampla defesa eocontraditório ou, ainda, cobradas

judicialmente, a critério do ISSM.

^urdaas

Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, o licitante, sem prejuízo das demais
cominaçoes legais econtratuais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de
hcitar econtratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, edescredenciado do Cadastro

do Município, nos casos de:

Ausência de entrega de documentação exigida para habilitaçãoApresentação de documentação falsa para participação no certame;
Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável> Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após aadjudicação>
>

Comportamento inidôneo;
Cometimento de fraude fiscal;

'

> Fraudar aexecução do Contrato, ou documento oriundo desta;

£

As multas dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse público eda possibilidade da rescisão contratual;

Os danos eprejuízos serão ressarcidos àCONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta

eoito) horas, contado da notificação administrativa àcontratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:

a)

Por ato unilateral do ISSM nos casos dos incisos Ia XII e XVII do art 78 da Lei

Federal n.° 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido atermo no processo de Pregão
presencial, desde que haja conveniência para o ISSM;

c)

Judicialmente, nos termos da legislação.

ty^

~^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

~~~^ INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
ACONTRATADA terá seu contrato cancelado quando:
a)

Descumprir as condições deste contrato-

mT££?C6beraAU,0riZaÇâ° * F°meCÍ™to «*"°* * empenho, sem

w.íí^rsssssssrrc°m a*****-* -—*

e) For impedido de licitar econtratar com aAdministração nos termos do artigo 7» da
Lei Federal n° 10.520/2002.

s

aa

PARÁGRAFO ÚNICO -Arescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da

contratação, ate olimite dos prejuízos causados aCONTRATANTE, bem como na as ncão do

objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que amesma determinar.

cSt1çÍoÉC,MA SEGUNDA " °A CESSÃ0' TRANSFERÊNC«A OU SUBIZZ^T0 nã° P°derá S6r °bjet° ^ CeSSã°' tranSferênda °U -Contratação, no
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais eparafiscais, custos edespesas que sejam

dev,dos em decorrenca direta ou indireta do presente contrato, serão de exclu iva

conTr^ad? d° C°ntrÍbUÍnte' aSSÍm definid° na Norma Tributária- neste ™ *
ACONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os
tributos, contnbmçoes fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas mcdentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações

devidas aerros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos

determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA

qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação não se
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

Para resolver os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação

aplicável, bem como normas jurídicas adequadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito oForo da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como ocompetente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes aqualquer outro
por mais privilegiado que seja.

^^

-^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Epor estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTE n

instrumento contratual em 04 (quatro) vias de igual teor.

C0NTRATANTES, opresente

Camaçari, 01 de Setembro de 2017.
/

"" v^-

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
CNPJN0 34.327.635/0001-10
MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

)E COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJN0 25.381.457/0001-14

CARLOS ANTÔNIO SILVA SANTOS FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

NOME: &C(\C\a CHAl/í^ &g \ ^

NOME: LA..C ^
RG:

S,\Nuv^ ^MuA.

-U^V^G^

CPF: oUSofe S"^^ >s0
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S/N° Quadra 46 B, Lote 2/3, Parque Verde - Camaçari/Bahia
pelo'valor de R$ 29.808,00 (vinte enove mil oitocentos eoito

:mEXTRATOS DE CONTRATOS

^DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis
para acontratação das referidas empresas.

E CONVÊNIOS

Camaçari, 01 de Setembro de 2017

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PRESENCIAL N° 004/2017

OPregoeiro Oficial do Instituto de Seguridade do Servidor

Munirioal em conformidade com as Leis Federais N

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N" 016/2017

S/02 e N°8.666/93 enas disposições do Pregão

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL: N° 004/2017

Municipal decide declarar vencedora a empresa abaixo
identificada:

RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa visando o

KtJerS
de combustível (gasolina) V£+£ff»
dos veículos à disposição do Instrtuto dle Seguridade do

^rvidor Municipal, conforme quantidade, condições e

25 38^ 457 00 1-14, situada no Loteamento Parque Verde
LmaNçari/Bahia pelo valor de R$ 29.808,00 (vinte . nove

>f q/N Quadra 46 B, Lote 2/3, Parque Verde -

Lpecificações coadas no Termo de Referência do Edital de
S5çãodoÇPregãoPresencialN»004/2017
MODALIDADE: Contratação através de Licitação na
"Sde Pregão Presencia. N-.MMOM7 6e acordo om

mil oitocentos e oitoreais).

=>c Hi<;nosicões contidas nas Leis Federais n b.ooo/so e
"oS^ueaaltereçoeaeleggçto^gme^n

CONTRATADA: KYZ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA

SSSS LSmento4parque Verde I, MP. Quadra 46 B,

PREGOEIRO OFICIAL

^^^^^"SSU da assinatura do

TERMO DE ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO

X^DO CONTRATO: R$ 29.808,00 (vinte enove m,l

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017

nATAnDAeASsiNATURA: 01 de Setembro de 2017
oitocentos e oito reais).

Apos constatada ar^andaj ^J^SEm*

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

^tz^J^rT'com base no

fSSSSSSSm -Gestão dasAções Administrativas

Ôraão- 08- Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade dos
Naturea da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte 0203018 - Contribuição do Instituto de Previdência

sssujsnrsii-»d**»** d0 .»»» de

Seguridade do Servidor Municipal.
roMÉRCIO DE
2 HOMOLOGAR oLote Único aempresa KYZ COMtKUU
uc

Social

Camaçari, 01 de Setembro de 2017
MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

phmriISTÍVEIS LTDA cadastrada no CNPJ sob n

25 381 457/0001^4"situada no Loteamento Parque Verde I,
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