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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 012/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM

ENTRE SI O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM E A EMPRESA YANSÃ

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E

SERVIÇOS LTDA.

Pelo presente instrumento, o ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

SERVIDOR MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF

sob n° 34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco Drumond, S/N°, Centro

Administrativo, Camaçari/BA, neste ato representado pelo Diretor Superintendente Interino o

Senhor Nelson Henrique de Carvalho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade

n° 899958 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 431.928.665-00, doravante designado

simplesmente CONTRATANTE, celebra o presente Contrato com a empresa YANSÃ
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 97.430.284/0001-98, com

sede na Praça da Prefeitura, S/N°, Dois de Julho, Camaçari/BA, neste ato representada pelo

Sócio-Administrador, Senhor Walfredo Santana Nascimento, brasileiro, casado, portador da

Carteira de Identidade n° 00.926.145-15 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n°

110.107.205-97, doravante denominado CONTRATADA, para o fornecimento dos materiais

descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto

contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n° 020/2018 regendo-

se pela Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Municipal n° 803/2007, as quais as partes se sujeitam

a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

a) DISPENSA DE LICITAÇÃO - ISSM N° 004/2018
b) Proposta apresentada pela Contratada em 22/10/2018

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de combustível (gasolina) para
abastecimento dos veículos á disposição do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,
conforme proposta para o Lote apresentada pela CONTRATADA e abaixo transcrita:

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

Gasolina para Motores de Uso „ . . , , o nno a onn d« ot coo nn
01 . . ^ Petrobras Litro 8.000 R$4,699 R$37.592,00

Automotivo, Tipo Comum

VALOR TOTAL R$ 37.592,00
Trinta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais
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PARÁGRAFO ÚNICO - A licítante 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, e as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma dos

§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta ae cotações
orçamentárias de números;

Órgão: 08 - Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais

Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção de Serviços Técnicos Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 0203000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor do presente Contrato é de R$ 37.592,00 (Trinta e sete mil quinhentos e noventa e
dois 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.

O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas á
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 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 será efetuado pela CONTRATANTE contra entrega dos materiais e

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por servidor do ISSM, cujo crédito será

efetuado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ele

indicada, no prazo de até 20 (vinte) dias.

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
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necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data
de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado á 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.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA " #
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura

do presente termo, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

O fornecimento de combustíveis deverá estar disponibilizado ao CONTRATANTE a partir da

assinatura do Contrato.

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:

> O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível da

CONTRATADA:

> O CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento,
dentro do horário de funcionamento deste, que não poderá ser inferior ao intervalo de

horário das 8 (oito) ás 17 (dezessete) horas;

> O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da "Autorização
de Abastecimento", conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e

acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado do

ISSM;

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

informações relativas ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que

executar o fornecimento.

Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao

produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos

não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais

além dos autorizados em sua composição.

O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,

contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo

CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os de

reparação.

Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua

capacidade instalada.
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS áHHMii
Os preços da CONTRATADA permanecerão fixos e Irreajustáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São de exclusiva conta e responsabilidade da Empresa Vencedora, além das previstas em
lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.

Obrigações Gerais

a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do combustível, nos termos da

legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observadas as

especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for

aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do

ISSM;

b) Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do ISSM;

c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento do combustível;

d) Fornecer o combustível no prazo estabelecido ou quando necessário o

abastecimento, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o estabelecido;

e) Assumir inteira responsabilidade quanto á garantia e qualidade do combustível,

reservando ao ISSM o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;

f) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas.

Obrigações Operacionais

a) Fornecer o combustível atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste

Termo de Referência;

b) Manter, no ponto de abastecimento, pessoal e equipamentos suficientes para o

atendimento;

c) Abastecer os veículos, que compõe ou que venham a compor a frota do ISSM, com

produtos de primeira qualidade;

d) Atender, de imediato, ás 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

verificada, 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 combustivel seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de

seus empregados;

g) Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do combustivel fornecido;

h) Fornecer o combustivel dentro das especificações legais e da Portaria n° 309/2001,

da ANP, que estabelece o Regulamento Técnico ANP n° 5/2001, que trata dos
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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;

b) A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não

transfere ao ISSM a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o

fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora renuncia expressamente a

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

c) Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e

obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em

ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma

atividade pertinente ao fornecimento do combustível ou em conexão ou contingência,

na forma como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do

Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto n° 61.784/87.

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

a) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos materiais entregues,

dirimindo as dúvidas da empresa, cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente

termo de especificação técnica;

b) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as

obrigações assumidas pela empresa;

c) Conferir o fornecimento do combustível, embora a Empresa Vencedora seja a única e

exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas;

d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;

e) Encaminhar ao preposto da empresa as requisições para a execução contratual;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
técnicos da empresa;

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 a vigência das garantias previstas na Legislação;

A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais,
às penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações posteriores, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal.
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A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações

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

da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e

oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas

obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem

prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei Federal n°

8.666/93, em sua atual redação, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla

defesa e o contraditório constitucional:

> Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

para as quais haja concorrido;

> A recusa em assinar o Contrato acarretará a multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor total da proposta, além da aplicação da penalidade prevista na Lei

Federal n° 8.666/93;

> O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará

a muita de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao

máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 03

(três) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após

prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério do ISSM.

Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, o licitante, sem prejuízo das demais

cominações legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de
licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro

do Município, nos casos de:

>  Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

>  Apresentação de documentação falsa para participação no certame;

>  Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
>  Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
>  Comportamento inidôneo;

>  Cometimento de fraude fiscal;

>  Fraudar a execução 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 e da possibilidade da rescisão contratual;
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Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de

multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral do ISSM nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei

Federal n° 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

Pregão presencial, desde que haja conveniência para o ISSM;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

A CONTRATADA terá seu contrato cancelado quando:

a) Descumprir as condições deste contrato;

b) Recusar-se a receber a Autorização de Fornecimento ou a Nota de Empenho,

sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado;

d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos

do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7°

da Lei Federal n° 10.520/2002.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes
da contratação, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-
CONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no
todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS |
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a

CONTRATADA.

A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os

tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
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CLAUSULA 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 o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir

questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, o presente

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

Camaçari, 06 de Novembro de2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

YANSÃ COMERCIO DE^RiyÁDOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA
/  WALF^EJ30 SANTANA NASCIMENTO
/  X SÓCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

■aLw^

HOUE\í^fA€L Dof NOME: foW .àaxuioí/v
RG: ^ ̂  RG: I
CPF: 3-5^3- CPF:
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Art. 46 §1° da Lei Municipal n° 407/98 (Estatuto dos
Servidores Municipais de Camaçari) e as informações
constantes no processo administrativo
123.07.10.377/2018,

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a Servidora PRISCILA
LANDULFO JORGE MERCÊS, matrícula 110016, do
Cargo de Médica, da estrutura do iSSM, com data
retroativa a 17/08/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL-ISSM,EM28DEAGOSTODE2018.

^  NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
Pdiretor superintendente em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

instituto de seguridade do servidor

municipal CNPJ N° 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018

Tendo transcorrido regularmente o Processo
Administrativo em referência, depois de cumpridas todas
as suas fases legais e administrativas com
Fundamentação na Lei Federal n° 8,666/1993 e demais
legislações pertinentes à espécie, o Senhor Nelson

j^lenrique de Carvalho, Diretor Superintendente Interino
^<0 Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

resolve:

1. HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, que teve

como objeto a contratação de empresa visando o

fornecimento de combustível (gasolina) para

abastecimento dos veículos à disposição do Instituto de

Seguridade do Servidor Municipal.

2. HOMOLOGAR o Lote Único a empresa YANSÃ
comércio de derivados de petróleo E

serviços LTDA cadastrada no CNPJ sob n°

07.115.592/0001-36, situada na Praça da Prefeitura,

S/N°, Dois de Julho, Camaçari/Bahia, pelo valor de

R$ 37.592,00 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e

dois reais).

3. DETERMINAR que seja adotada as medidas cabíveis

para a contratação da referida empresa.

Camaçari, 06 de Novembro de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR superintendente INTERINO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL CNPJ N° 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 020/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO: N" 004/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N° 012/2018

RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa
visando o fornecimento de combustível (gasolina) para
abastecimento dos veículos à disposição do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, conforme quantidade,
condições e especificações contidas no Termo de
Referência do Edital de licitação do Pregão Presencial N°
004/2017.

MODALIDADE: Contratação através de Dispensa de
Licitação, de acordo com as disposições contidas na Lei
Federal n° 8.666/93.

CONTRATADA: YANSÃ COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 07.115.592/0001-36

ENDEREÇO: Praça da Prefeitura, S/N°, Dois de Julho,
Camaçari/Bahia

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura do
presente termo

DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2018

VALOR DO CONTRATO: R$ 37.592,00 (trinta e sete mil
quinhentos e noventa e dois reais).

RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS:
Órgão: 08 - Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção de Serviços
Técnicos Administrativos do ISSM

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo
Fonte: 0203000 - Contribuição para o Regime Próprio
de Previdência Social

Camaçari, 06 de Novembro de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL

município de CAMACARI:5988373 1515


