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CONTRATO No 30/2020 

Tenno de Contrato de fornecimento de mensal e parcelado 

de combustivel que entre si fazem a Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe e Firma REDE BE POSTOS 

PRESIDENTE LTDA. 

Pelo presente instruinento particular de Contrato de fornecimento de 
material de consumo, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito, a ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTABO BE SERGIPE, C.GC. n°13.170.840/0001-44, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela seu Presidente Luciano Bispo de Lima 
e pelo Primeiro Secretario Deputado Jeferson Andrade , ambos brasileiros, nialores e capazes, 

residentes e nesta Capital e do outro REDE BE POSTOS PRESIDENTE LTDA, estabelecida na 

Av. Coelho e Campos, no 1254, bairro Santo Antonio, Aracaju-SE, inscrita no C.N.P.J. sob no 

32.864.795/0001-72, Inscriçào Estadual if 270834850, denominada CONTRATADA, representada 
pelos SOcios Sr. Sandro Silva dos Santos, brasileiro, casado, empresario, inscrito no C.P.F. n.° 
763.666.265-53, R.G no 1.213.728 SSP/SE e o Sr. Ricardo Silva dos Santos, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF if 763.666.265-53, ROn° 1.213.728 SSP/SE,, na forma da Lei Federal 
no 10.520, de 17 de juTho de 2002, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (COdigo de 
Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alterada pelas Leis 
Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redacao (Estatuto Nacional da Microempresa e 
cIa Empress, de Pequeno Porte) e Decreto Federal no 8.538/2015, pela Lei Estadual no 6.206/2007 

(Lei cia Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 7.996/2015 e regulamentado pelo Ato no 
22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
observadas as alteraçOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas lega.is e nas condiçOes e 
exigências estabelecidas no Edital e corn base na LICITAcAO No 011/2020-PREGAO 
PRESENCIAL No 011/2020 e Critério de Julgamento MAJOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 
conforme descrito neste Edlital e seus Anexos tern just0 e contratado por este e na meihor forma de 
direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMIEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente ajuste obj etiva o fornecimento mensal e parcelado de ate 15.600 (quinze mil e 
seiscentos) litros de gasolina comum, de ate 2.600 (dois mil e seiscentos) litros de etanol hidratado 
combustIvel e de ate 8.000 (oito mil) litros de óleo diesel S-10 para abasteciniento da frota e 
gerador cia Contratante, nos termos e condiçOes do ato convocatório, que passa a ser parte integrante 
deste instruniento independentemente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA— DAVIGENCIA 

2.1. A vigência do contrato será a partir cia assinatura ate o dia 31 de dezembro de 2020, sem 
possibilidade de prorrogacão, nos termos do art. 57 da Lei no 8.666/93. 	 7 
2.2. A critério do CONTRATANTE e m fiinçào da necessidade do serviço, a CONTRAT5IDA fica( 
obrigada a aceitar, nas mesmas codl9s contrajiaios acréscimos ou supressOes ate 25°4 (yinte 
chico por cento), do valor 	 '7' 
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2.3. A Contratante poderá anipliar on reduzir quantitativamente o objeto desta licitaçäo, respeitada a 

limitaçAo prevista em lei, hipétese em que se fará o reajustamento correspondente e proporcional ao 

seu preço, desde que mantidas as condiçOes gerais da proposta original. 

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

3.1. 0 valor global estimado deste contrato é de 115105.280,40 (CENTO F CINCO MIL, DUZENTOS E 

OITENTA REAlS F QUABENTA CENTAVOS) calculado conforme 

quadro abaixo: 

COMBUSTIVEL A B C D F 

QUANT PRE0 
1- 

IJESCONTO PREC) I PREçO TOTAL 

ESTIMADA UNITABJO OFERTADO UNITARTO AXD 

LITRO % (Preço R$ 
Unitário(B)-% 

Desconto 

Gasolina 15.600 4,399 0,05% 4,396 68.577,60 

Comum 

Diesel 5-10 8.000 13,440 1 	0,050  3,438 127.504,00 

Etanol 2.600 3,540 0,05% 1 	3,538 9.198,80 

105.280,40 
Valor Global Estimaclo(soma coluna F)  

3.2. No valor aciina estAo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuçfto 
do objeto, inclusive tributos e/ou inipostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administraçao, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

' 	objeto da eontrataçAo. 

3.3. 0 valor do combustivel sera verificado mensalmente através do valor méximo da ANP para a regiao de 
Aracaju-SE, e sobre ele será aplicado o desconto oferecido; 

3.4. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a Contratada 
dependerAo dos quantitativos efetivamente utilizados e do preço rnáximo da tabela mensal de 

Levantamento de Preços da AGENCIA NACTONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUST WETS - ANP, disponfvel no site: 

http:Ilwwwanp.gov.br!preco/prc/Resurno Mensal Municipio. para a cidade de Aracaju/SE, relativo 

ao més do abastecimento, deduzido o percentual de deseonto. 

CLAUSULA QUARTA - 	DESCRIcAO 	DOS 

sERvIcosIEsPEcIFIcAcAO DOS QUM4TITAT1VOS E 
rIscALIzAçAo 

parcelada na bomba da 4.1. C) fomecimento 

operacionalizado medi)ig or rte do condutor, de um; 

I'll 
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Abastecimento de Velculo" fomecida Diretoria Geral cia Contratante, ou seja, para cada veiculo a 

ser abastecido; 
4.2. A Contratada somente poderá abastecer os veIculos quo apresentarem previamente a 

autorizaçAo acima referida 
4.3. A Contratada obriga-se a fomecer ao condutor de cada veiculo, o comprovante de 
abastecimento, contendo a quantidade do combustIvel, a data do abastecimento, a quilometragem; 

4.4. A Contratada deverá manter atendimento diario, no minimo de 6:00 (seis) ate as 22:00 (vinte e 

duas) horns, todos os dias cia semana; 
4.5. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administraçao da Contratante durante o 
periodo de vigéncia do contrato, para representá-la; 
4.6,Em caso de panes, falta dos combustIveis, CaSOS fortuitos on de força major, a contratada deverá 
providenciar altenativas de abastecimento nas mesmas condiçOes acordadas, no prazo máximo de 1 
(wna) horn, após o recebimento da formalizaçAo de descontinuidade dos serviços emitida pela 

contratante; 
4.7. 0 material devera ser fornecido nos seguintes quantitativos: 

COMBUSTIVEL A B C 	 D 	 E 

F QUANT PREç0 1 	DESCONTO 	pREco'PREçO TOTAL '  
ESTIMADA UNITARLO OFERTADO 	UNITARTO 	[ 	AXD 

LITRO % 	 (Preço 
Unitário(B)-% 

Desc onto 

Gasolina 15.600 4,399 0,05% 	4,396 	168.577,60 
Comum 

Diesel S-1 8.000 3,440 0,05% 	3,438 	27.504,00 

EtanOl 2.600 3,40 0,05% 	1 	3,538 	9.198,80 

105.280,40 
Valor[ 	Global Estimado (soma coluna E) 

4.8. Do Local da Execuçao: 

A Contratada se obriga a possuir estabelecimento dentro dos limites das seguintes Avenidas: No do 

Prado, Rio Branco, Otoniel DOña, General Calazans, Joao Rodrigues, SimeAo Sobral, Gentil 

Tavares, Desembargador Maynard e BarAo de Maruim; 

CLAUSULA QUNTA - orntIGAcOEs BA CONTRATADA 

Obrigar-se-á a Contratada a: 

5.1. Pan o abastecimento de combustIvel deverá a Contratada, observar ocumptimento cbs 

normas exigidas pan execuçAo do objeto deste, especialmente no quo se refere a ua1idaderdos 

combustiveis, bern como cumprir 	açO 	 o COdigo do Defesa do onsumi or e 

Legislacao Ambiental Pen _ 	 - 
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5.2. Aceitar o acompanhamento de preposto devidamente autorizado pela contratante na execução 

dos serviços objeto desta LicitaçAo; 

5.3. 0 faturamento devera ser realizado após a mediçào mensal, devendo a contratada entregar o 

mapa de controle, as autorizacOes expedidas / cupom fiscal, juntamente corn a nota fiscal 

correspondente; 
5.4. Fomecer exciusivamente o cornbustfvel conforme estipulado neste contratos e na sua proposta, 

ficando vedado qualquer outro tipo de transaçAo corn as autorizaçOes emitidas pela Diretoria Geral, 

sob pena de se submeter as sançOes previstas neste Contrato; 

5.5. Manter estoque regular de combustIveis, de modo a poder atender de imediato as solicitaçOes 

para abastecimento dos velculos que compOe a froth da Contratante. 

5.6. Providenciar o encarninhaniento dos veIculos da Contratante para outro estabeleciinento. 

congénere, quando da falta de algum produto especificado na Cláusi.ila Quarta deste Termo em seu 

posto de abastecimento, ate que a situaçäo do seu estoque Se] a regularizada, nAo cabendo qualquer 

Onus para a Contratante; 

5.7. Na falta de gasolina comum, a contratada fornecerá gasolina adlitivada pelo mesmo prèço da 

gasolina cornurn; 

5.8. Mauler durante todo o perlodo de vigência do Contrato, todas as condiçOes de habilitaçào e 

qualificaçao exigidas na licitação, quando da realizaçAo do pagamento pela Contratante, 

comunicando irnediatamente, a superveniência de fato impeditiva da manutenção dessa condiçao, 

nos termos da Lei 8 .666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

5.10. Repassar para a Contratante, caso veftha a praticar junto ao mercado, preço prornocional 

inferior ao preco maximo da Tabela Mensal do Levantamento de Preços da Agenda Nacional do 

Petróleo, Gas Natural e BiocombustIveis —ANP; 

5.11. Apresentar, ate o prirneiro dia ütil de cada rnês as "AutorizaçOes para Abastecimento de 

Veiculos" entregues pelos motoristas para abasteciinentos dos veiculos no més anterior; 

5.11.1. Apresentar a Nota Fiscal/Fatura, após o aceite da Contratante, em ate 2 (dois) dias para 

procedirnentos de pagarnento, conforme disposto na Clausula Oitava; 

5.12. Responsabilizar-se pelos vIcios e danos decorrentes do objeto, de acordo corn os arts. 12, 13 e 

17 a 27, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

5.13. Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total on em parte, no prazo 

estipulado pela fiscalizaçao, os serviços efetuados em que se verificarem vicios, defeitos on 

incorreçOes resultantes do abastecimento dos veiculos; 

5. 14.Utilizar empregados habiitados e corn conhecinientos básicos dos serviços a serern 

executados, em conformidade corn as normas e determinaçOes em vigor; 	 7 
5.15. Pagar todos os tributos, contribuiçoes fiscais que incidam ou venham a incidir, 4ñreta on 

indiretamente, sobre o produto vendido; 	 t7 

AUSULA SEXTA- DAS OBRIGAcOES DA CONTRA4ANTE 

e-á a Contratante a: 
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6.1. Autorizar o fomecimento dos combustIveis, mediante autorizaçAo de abastecirnento de vefeulo 

a ser emitido pela Diretoria Octal da Contratante e cuj as cópias deverao set anexadas a respectiva 

nota fiscal, para efeito de eonferêneia e paganiento; 
6.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçOes da Contratada, através de empregado 

ou cornissAo especialmente designada. 
6.3. Dar ciéncia a contratada irnediatamente sabre qualquer anonnalidade que verificar na execução 

do contrato e indicar os procedirnentos necessários ao seu correto cumprimento; 
6.4. Prestar as inforrnaçOes e os esciarecimentos atinentes ao obj eto deste Contrato, que venham ser 

solicitados pela contratada; 
6.5. Solicitar a contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, 

sern onus para a contratante; 
6.6. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem ao valor 

e consumo real ocorrido; 
6.7. Efetuar pagamento A contratada de acordo corn as condiçôes de preço e prazo estabelecidas no 

edital e no contrato. 
6.8.Exigir a cumprimento de todas as obrigaçOes assumidas pela Contratada, de acordo corn as 
clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 
6.9. Receber o objeto conforme condiçoes estabelecidas no Edital e seus anexos, 
6.10. Verificar minuciosamente a conformidade dos scrviços recebidos provisoriamente corn as 
especificacOes constantes do Edital e da proposta, pan fins de aceitaçao e recebimento definitivo. 
6.11.. Rejeitar, no todo ou em parte, o combustivel entregue em desacordo corn o previsto neste 
Termo de Referéncia e neste instrumento contratual. 

CLAUSULA SETIMA. FONTES DE RECURSOS E DOTAcAO 
ORAMENTA11IA 

< 	7.1-As despesas oriundas do obj eto deste Contrato, conforme consta dos autos, obedecerAo a: 
FunçAo- Sub Funçao-Programa de Governo - Projeto ou Atividade - 01.031.0026.0461-

Coordenaçao da Açäo Legislativa, Categoria EconOrnica -Cirupo de Despesa-Modalidade de 
Aplicaçäo - 3.3.90.00 - Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- AplicaçOes Diretas, foi 
procedida a reserva do recurso orçamentario para custeá-la. 
7.2.A prestaçAo dos serviços nAo gera vinculo ernpregaticio entre os ernpregados cia Contratada e a 
Contratante vedando-se qualquer relaçào entre estes que earacterize pessoalidade e subordinaçAo 
direta. 

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO E REAJUSTE 

8.1. 0 pagamento seth efetuado rnensalmente, ate o 50  dia iltil do més subsequente, mediante 
apresentaflo no protocolo da Contratante, da docunientaçao hAbil A quitaçäo: 
I - Nota fiscallFatura, devidamente atestada pelo Chefe do Nüeleo Transporte e/ou Diretor Geral e 
encaniinhada ao Departarnento Financeiro; 
II - Curnprimento da Resoluçao do TCE/SE 208 de 06 de dezernbro de 2001. 
8.2 0 valor do cornbustIvel será verificado mensahuente através pelo valo rnaximo da SA}j?P  para a 

regiAo & Aracaju-SE, e sobre ele serA aplic 	onto oferecido; 

8.3 Havendo atraso 	 ,a 	
ado

sa adaserá atualizada segundo a variaçao INPC, 
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desde a data final do perfodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagainento. Pam o efeito deste 

item, nAo sero computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da não aprovacAo 

dos documentos & quita$o on, ainda, da nAo aceitaçAo cia inercadoria. 

8.4 De acordo corn o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 
do licitaçao neste Estado e que adquirir rnercadorias de outms unidades da federaçAo, recolherá o 

imposto correspondente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual. 

8.5,Reajuste: 0 desconto ofertado pela Contratada é fixo e irreajustável 

CLAUSULA NONA - PA GESTAO E FIscALIzAcAo 

9.1. A gestAo do Contrato cabera a Diretoria (}eral e a execuçâo das obrigaçOes contratuais serAo 

fiscalizadas e recebidas pela Coordenadoria de transporte on por servidor designado para tal, com. 

autoridade para exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientaçAo 

geral, acompanhamento e fiscalizacAo da execuçao contratual; 

9.2. Ficam reservados a fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso nAo previsto neste Contrato, e tudo o mais que se relacione corn o 

objeto on contratado, desde que nAo acanete onus pan a contratante ou modificaçAo do objeto da 

contrataçAo. 

9.3. As decisoes que ultrapassarem a competéncia do fiscal da contratante deverAo ser solicitadas, 

fonnalmente, pela contratada ao gestor do contrato, autoridade administrativa, imediatamente 

superior ao fiscal, através dele, ern tempo hábil para a adoçao de medidas convenientes. 

9.4. A fiscalizaçao de que trata este item, nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada 

pelos danos causados a contratante on a terceiros, resultante de açAo on onilssAo, culposa ou dolosa, 

do quaisquer de sons empregados on prepostos; 

9.5. Ao gestor do contrato compete: 

9.5.1. auxtlio na revisao das cláusulas contratuais; 

9.5.2. o acompanhamento da qualidade, economia e rninimização do riscos na execuçao contratual; 

9.5.3. a aplicacAo de penalidades ao contratado; 

9.5.4. a rescisäo do contrato nos casos previstos e confecçAo de aditivos. 

9.6. A contratada deverá manter preposto, aceito pela contratante durante o per! odo de vigência do 

contrato, pan representá-la.. 

9.7. 0 fiscal do contrato responsabilizar-se-a, pela verificaçao mensal do preco máximo 

constante da tabela de Levantamento de Preços da Agenda Nacional do Petroleo, Gas Natural 

e Bicombustivet (AN?), pan a cidade de Aracaju disponIvel no site: 

www.anp.gov.br/preco/prclResumo  Mensal Municipio.asp. 

9.7.1. o percentual de desconto será aplicado ao valor unitário do litro de cada c,inbustivcl 

constante da tabela de levantamento de precos da AN? , vigente na ocasiào do abaskØmento; 

oi5F7 
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A inexecuçAo total ou parcial do objeto deste Contrato ensejará sua rescisão 

nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, em sua atual redaçAo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEI14A - MIJLTA E PENALIDADES 

11.1. Pela inexecuçAo total ou parcial do Contrato a Contratante poderá aplicar a Contratada, 
mediante publicação no Diana Oficial de Sergipe, quando couber, garantida a defesa prévia, as 

seguintes penalidades: 
a)Advertencia; 
b) Multa Adrninistrativa gradual, conforme a gravidade da infraçAo nao excedendo em seu total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Coninto eurnulavel corn as dernais sançöes; 

c) RescisAo contratual ou SuspensAo temporária de participaçAo em licitação e impedimenta de 
contratar corn a administração por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaraçäo de inidoneidade para licitar e contratar corn a AdministraçAo Páblica, enquanto 
perdurarem as motivos determinantes da puniçAo ou ate que seja promovida a reabilitaçAo na forma 
da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPoSIcOES 
GERMS 

12.1. Independente de sua transcriçao, fara parte do presente Contrato todas as condiçoes 
estabelecidas no Edital referente a LICITAAO No 011/2020 - PREGAO PRESENCIAL No 
011/2020 e, no que couber, na proposta da CONTRATADA. 
12.2. A Contratante poderá a qualquer tempo recusar o fomecimento dos produtos, no todo on em 
parte, sempre que näo atender ao estipulado no contrato ou aos padroes técnicos de qualidade 
exigIveis. 
12.3. A Contratante poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto deste contrato, 
respeitada a limitaçAo prevista em lei, hipOtese em que se fará a reajustamento correspondente e 
proporcional ao seu preço, desde que mantidas as condiçôes gerais da proposta original. 

12.4. Nos precos contratados estao inclusos todos as custos e despesas decorrentes de transport; 
seguros, tributos, taxas, encargos sociais, trabaihistas e previdenciários e quaisquer outros que, 
direta on indiretarnente, incidam on venbam a incidir no fiel cumprimento do fornecimento do 
objeto. Mo sera permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA— FORO 

Flea eleito, desde já, a foro da Cidade de Aracaju-Sergipe, corn 
exclusAo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dávidas porventura 
decorrentes da interpretaflo ott execuçho do Contrato. 

E, par estarem justos e contratados, assinam a presente e4 03 (trés) 

vias de igual teor, ern presen das testemunhas abaixo, para que produzarn as deiis efeitos 

decorrentes destSt.__t 
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AracajulSE, 13 p-ddittC de 2020. 

BE LIMA 	DEPUTADO 
IF 	 10 SECRET 

aos SAOS 
763.666.265-53 

POSTOS PRESWENTE LTDA 
CONTRATADA 

Testemunhas: 



GOVERNO 00 ESTADO DE SERGIPE 

NOTADEEMPENHO 
DATA DOEMPENMO: 	NUI,IERO: 	 FOLHk 

13/07/2020 	2020NE000607 	111 

RESPONSAVEJ. PELA EMISSAO: 

cLct4øiiL_. 
ALEX RODRIGO OR OLIVERA 

078.347.467-90 

Data cIa S: 	18/07)2020 

UNIDADE GESTORA EMITENTh JUG: GESTAO: 

ASSEMB1SIA LEGISLA11VA 1011011 
00001 13.170.800001-44 

ENDEREQO DA US: 	 CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO 	
j 

AR8CfrJU SE 49.010-060 

CREDOt RAZAO SOCIAL REDS DE P05705 PRESIDENTS LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA REDE PRESIDENTS 32.864.79510001-72 

ENDEREO DO CREDOW 	 CIDADE: U.F.: CE?: 

AVENIDA COEUIO £ CAMPOS N. 1254 	 AMCAJU SE 49.060-000 

CtDIGO U.O.: I PROGRAMA DE TRA$ALHO NAT. DA DESPESk 	1 FONTE IMPOEANCIA 

01101 	 101.031.002t0276.0000 
j32.90.30 1db0b000000 

j631.68Z40 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

SEISCENTOS E TRINTA S tiM MIL, SESCENTOS S OITENTA S DOtS REAlS E QUAPENTA CENTAVOS 

FICHA RNANCEJR& 

2020.01101 1.00001.010100000033000000.673 - OUTRS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODAUDADE DE BWENHO: I TIPO DR DESPESk 	 N' DA N.S.DR REFERENCW 

2-ESTh,tATIVO 	 )1-Now. 	
Jan... 

UCITAAO: MODAUDADE DA LICITAcAO: I NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112020000107 PREGAO PRESENCIAI. 

REFERNca LEGAL 	 - 

I 
1.81 10.520 DE 17/0712002 

coNvSo 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO; FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MAID.- JUN00 JULHO: AGOSTO: 

0.00 0.00 64302,95 113,475,89 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

113475,89 113.475,89 113.475,59 113475,69 

lIENS DO EMPENHO 

p 

"3.SMM.01

s4STN8. - GASOUNA, aAS6WICACAO COMIJM, 
aoiCAO AIJT0MOTWO, DE A00mD0 0CM A 

1 JSIACAOV1GENTE DAANP-MARCkFRQPRIA 	93.600,00 	Lff0 	 4,3080 411.465,60 

POMBUSTYVa - AL000L.CLASS}CAC40 COMUM,  
iIIUZA0A0 AUTOMOTIVe, 06 AtORDO COMA 

149107-5 	3.3.90.30.01 	L.EGI&ACAO VIGENTE DAANP- MARCAPROPRLA 	- 	13.600,00 	LITRO 
2 

3.5380 	 55.192,80 

FM!?!!NEL -01.50 DIESEL. OLA$$IFIQACAQ CO1&$C -_________  
,,.e.....QAIJtOMOTNO, DEACORDO COMA 

149i-1 	1 3,3.90.30.01 	LEGI$4aCA0VI9ENTEDAMp4pfl1pRQpp,j 	 48.000,00 	LITRO 3,4350 	155024.00 

OBSERVAcAO 
Coxtme Caiab N° 0302020, 	vlfln 	as 13(0712020 a 31112/2020. 

LOCAUDADE DE ENTREG& 

AV8IIDA VU 00 PaOO. SIN. PAJ.A0l0 GaVtflt00R JOAQ ALVES FIWO. ARACAJU - TOTAL.  



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 030/2020 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA. 

OBJETO: FORNECIMENTO MENSAL B PARCELADO DE ATE 15.600 (QUINZB MIL B 

SEISCENTOS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DE ATE 2.600 (DOIS MIL E 

SEISCENTOS) LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL E DE ATE 8.000 (OITO 

MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA E GERADOR 

DA CONTRATANTE, NOS TERMOS B cONDIçOES DO ATO CON VOCATORIO. 

VIGENCIA: A PARTIR DE 13 DE JULHO DE 2020. 

BASE LEGAL: LEI N' 8.666/93 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA PA ASSINATUR4: 13 DE J1JLHO DE 2020. 

ARACAJU, 27 DE JULHO DE 2020. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 



27/072020 
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