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ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATONº 049/2020

Contrato Emergencial de Fornecimento de
Material de Consumo (Combustível) que entre si
fazem a Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe e Firma REDE DE POSTOS
PRESIDENTELTDA.

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Emergencial de
fomecimento de material de consumo(combustível), que entre si fazem por esta e nã melhor
formade direito, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C.G.C.
nº13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela
seu Presidente Luciano Bispo de Limae peloPrimeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade,
ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro, REDE DE
POSTOS PRESIDENTE LTDA, estabelecida na Av. Coelho e Campos, nº 1254, bairro
Santo Antônio. Aracaju-SE, inscrita no CNPJ. sob nº 32.864.795/0001-72, Inscrição
Estadual nº 270834850, denominada CONTRATADA,representada pelos Sócios Sr.Ricardo Silva dos Santos , brasileiro, empresário, , inscrito no CPF sob nº 763.666.265-53 eValdemiro Batista dos Santos Filho, brasileiro, empresário inscrito no CPF-016.734.625-37,em razão da decisão judicial de tutela antecipada  prolatada nos autos do Mandado de
Segurança Cível (Processo nº 202000841490 - Agravo de Instrumento/Proe. Origem nº202011201617) ajuizado pela Firma Tyresoles de Sergipe Industria e Comercio e ServiçoLida 3, em conformidadeao disposto no PROCESSO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2020 , no Ato nº 23.311, de 28 de dezembro de 2020 da Mesa Diretora deste Poder eno artigo 24, inciso TV da Lei nº 8666/93 em sua redação atual, as partes têm justo eSontratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas ocondições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. Em razão da decisão judicial prolatada em 26/12/2020 no Processo nº 202000841490 emsede de Agravo de Instrumento no Mandado de Segurança nº 202011201617 ajuizado pelaFirma Tyresoles de Sergipe Industria e Comércio e Serviço Ltda, que determinou asuspensão imediata dos efeitos do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020e detodos os atos administrativos subsequentes que tenham sido realizados, sob pena deinvalidação em desobediência a ordem judicial, e como o material contratadoé de extremanecessidade para funcionamento dos serviços da Contratante e que não pode sofrer solução desontinuidade. A Contratante decidiu celebrar o presente Contrato que objetiva fornecimentomensal e parcelado de combustível (gasolina comum, etanol e diesel S10) para abastecimofitodia frota é gerador da Contratante, enquamo perdurar a emergencilidade, no exercício de2021, conforme especificações e quantitativos abeixo: 7 J
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| ITEM, DESCRIÇÃO TÉCNICA UNID QUANT

| con, |
IGESP |

1 GASOLINA COMUM [Lixo 14.000
| 149.108-3
[a JALGOOL (EIANOL HIDRATADO| Ligo 2.600
149.107.5 | COMBUSTÍVEL)

3 [OLEO DIESEL SIO Lito 14.000
149.109-1 | o 
 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA

2.1, À vigência do contrato decorrente deste certame será de até 180(cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contadosa partir de 04 de janeiro de 2021, ou até decisão
judicial, que modifique a emergencialidade, decorrente dos Processos (nº 202000841490-
Agravode Instrumento/Proc. Origem nº 202011201617), o que ocorrer primeiro.

2.2.Caso haja alteração da situação de emergencialidade, o presente Contrato poderá ser
antecipadamente rescindido antes do prazo máximo previsto, devendo a CONTRATANTE.
notificar, por escrito, a CONTRATADA,com antecedência máxima de 48(quarenta) horas..
Parágrafo Único: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir a quantidade do material oracontratado, à depender de sua necessidade não devendo exceder ao limite estipulado em Lei,podendo exceder a esse limite se houver supressão resultante de acordo celebrado entre osContratantes observando-se ao disposto no artigo 65, inciso 1, II daLei nº 8.666/93, em suaatual redação.

 

3.1 Aplicando-se o percentual de desconto de 0,6% (seis por cento) para todos oscombustíveis, que corresponde ao percentual ofertado pela Contratada no Processo, cujoCritério de Julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO;
3.2 Os preçosutilizados, correspondem ao valor máximo, para vendas a prazo, referente ao
mês de dezembro, em consulta formulada no dia 28.12.2020, divulgado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustível (ANP), para a cidade de Aracaju.

 

33. O valor global estimado deste contrato é de R$ 792.721,20 (setecentos e noventa e
mil, setecentos e vinte e um reais e vinte centavos), calculado conforme quadroabaixo:
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PREÇOESP UANT PREÇO DESCONTO PREÇO
E MENSAL UNITÁRIO OFERTADO UNITÁRIO TOTAL

| ESTIMADA % (Prego — AxD
| | LITRO Unitário(B)% R$

| Desconto
     

Gasolina 14.000 amo | 06% | amo 66.780,00
comum |
149,108-3
Diesel S-10
149,109-1
Etmol | 2,600
1149.107.5 ms] L
VALOR MENSAL ESTIMADO (SOMA COLUNA E) o E

VALOR GLOBAL ESTIMADO REFERENTE PERÍODO
|DIAS(correspondente a vigência máxima estimada do Contrato Emergencial

   
 

0,6%  9.690,20

 

152.120,20
180] 792.721,20

  

  

3.2. Novalor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentesda execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,Previdenciários, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outrosnecessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3. O valor do combustívelserá verificado mensalmente através do valor máximo da ANPpara a região de Aracaju-SE, e sobre ele será aplicado o desconto oferecido;34 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos àContratada dependerão dos quantitativos efetivamente utilizadose do preço máximo databelamensal de Levantamento de Preços da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁSNATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS — ANP, disponível no sie:Hp: vwnvanp govbr/precopre/Resumo Mensal Municipio. para a cidade de AracajuiSE,relativo ao mês do abastecimento, deduzido o percentual de desconto.

CLÁUSULA QUARTA

-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (art,55.1, da Lei nº 8.666/93)
41. O fomecimento será realizado de forma parcelada na bomba da Contratada « seráoheracionalizado mediante a apresentação, por parte do condutor, de uma “Autorização deÁbastecimento de Veículo” fomecida pela Diretoria Geral da Contratante, ou seja, para cadaveículo a ser abastecido;
42. A Contratada somente poderá abastecer os veículos que apresentarem previamente aautorização acima referida:
d3- A Contratada obriga-se a fornecer ao condutor de cada veículo o comprovante deabastecimento, contendo a quantidade de combustível, a data do abastecimento e oquilometragem;
4.4. À Contratada deverá manter atendimento diário,no mínimo de 6:00 (seis) até as 22:00(vinte e duas) horas, todos os dias da semana; .45. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração da Contratante durgafé operíodo de vigência do contrato, para representá-la; F
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vei: it Contratada4.6.Em caso de panes, falta dos combustíveis,casos fortuitos ou de força maior,a
deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 1 (uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos
serviços emitida pela Contratante; . .
4 Do Local da Execução: a Contratada se obriga a possuir estabelecimento dentro dos
limites das seguintes Avenidas: Ivo do Prado, Rio Branco. Otoniel Dória. General Calazans,
João Rodrigues, Simeão Sobral, Gentil Tavares, Desembargador Maynard e Barão de

 

Maruim.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA(art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93)

5.1, Da Contratada:
a) Para o abastecimento de combustível deverá a Contratada observar o cumprimento das
normas exigidas para execução do objeto deste contrato, especialmente no que se refere à
qualidade dos combustíveis, bem como cumprir as obrigações previstas no Código de Defesa
do Consumidor e Legislação Ambiental Pertinente;
b) Aceitar o acompanhamento de preposto devidamente autorizado pela Contratante na
execução dos serviços objeto deste Contrato;
9) O faturamento deverá ser realizado após a medição mensal, devendo a Contratada entregar
o mapa de controle, as autorizações expedidas/cupom fiscal, juntamente coma nota fiscal
correspondente;

q) Repassar para a Contratante, caso venha a praticar junto ao mercado preço promocionalinferior ao preço máximo da Tabela Mensal do Levantamento de Preços da Agência Nacionaldo Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis — ANP;
8) Fornecer exclusivamente o combustível conforme estipulado neste contrato, ficandovedado qualquer outro tipo de transação com as autorizações emitidas pela Diretoria Geral,sob pena de se submeter às sanções previstas neste Contrato:
9) Manter estoque regular de combustíveis, de modo à poder atender de imediato assolicitações para abastecimento dos veículos que compõe

a

frota desta Contratante;£) Providenciar o encaminhamento dos veículos desta Contratante para outro estabelecimentosongênere, quando da falta de algum produto especificado na Cláusula Primeira desteContrato em seu posto de abastecimento, até que a situação do seu estoque seja regularizada,não cabendo qualquer ônus para a Contratante;
h) Manter absolutosigilo comreferência a assuntos de que tome conhecimento, em função documprimento do objeto deste Contrato;
? Na falta de gasolina comum,a Contratada fornecerá gasolina aditivada pelo mesmo preçodagasolina comum;
À) Manter durante todooperíodo de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação equalificação exigidas ne licitação, quando da realização do Pagamento pela Contrataíte,comunicando imediatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessacondição,nos termosda Lei 8.666/93 e suasalterações posteriores. p
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CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE (art. 55. inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

  

6.1. Da Contratante
a) Autorizar o fornecimento dos combustíveis, mediante “Autorização de Abastecimento de
Veiculo” a ser emitida pela Diretoria Geral da Contratante e cujas cópias deverão ser
anexadas à respectiva notafiscal, para efeito de conferência e pagamento;
b) Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade descjada; ,
“) Dar ciência à Contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aoobjeto, que venham ser solicitados
pela Contratada;
e) Solicitar à Contratada análise do produto entregue, sempre que o mesmo se fizer
necessário, sem ônus para esta Contratante;
£) Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem ao
consumorealocorrido;

8) Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO
ORCAMENTARIA(art. 55, V, da Lei nº 8.666/93)

7-1. As despesas oriundas da presente contratação correrão por: Função- Subfunção -Programade Governo-Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461; Categoria Econômica -Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - OutrasDespesas Correntes-Aplicações Diretas.
72: A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados daContratada e a Contratante vedando-se qualquer relação entre estes que caracterizepessoslidade e subordinação direta.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTOE REAJUSTE (art,55, inciso II, da Lei nº 8.666/93)

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, medianteapresentação no protocolo desta Contratante, da documentação hábil à quitação:1- Nota fiscal'fatura, devidamente atestada pelo Coordenador Transporte e/ou DiretorGeral eencaminhada o Departamento Financeiro;
TT - Cumprimento da Resolução do TCE/SE208 de 06 de dezembro de 2001.82. A Contratante pagará à Contratada pelo combustível fomecido no mês conforme o preçomáximo da tabela mensal de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, GásNatural e Biocombustíveis ANP para a cidade de Aracaju, relativo ao mês do abastecimento,deduzido o percentual de desconto; /8.2.1. Caso haja suspensão temporária do serviço de Levantamento de Preços da ANP, osPagamentos eferuados à Contratada considerarão o valor mensal mais recentemente foricido (|
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pela citada Autarquia Federal para a cidade de Aracaju/SE,deduzindo-se o percentual de
desconto; o e qa

8.22. Quandodo restabelecimento do serviço da ANP, em atenção ao princípio doequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, os valores pagos no período serão revistos pela
Contratante, com a possibilidade de compensação nas prestações seguintes, caso os
pagamentos efetuados tenham sido maiores ou menores queo efetivamente devido,
83 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do
INPC,desde a data final do período de adimplemento,até a data do efetivo pagamento. Para o
efeito deste item, não serão computados osatrasos atribuíveis à contratadae os decorrentes da
não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria.
84 De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da
federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota intema e a
interestadual;
8.5.Reajuste: O percentual de desconto ofertadoé fixo irregjustável

 

9.1. A gestão do Contrato caberá a Diretoria Geral e a execução das obrigações contratuais
previstas nocontrato serão fiscalizadas e recebidas pela Coordenadoria de Transporte ou por
servidor designado para tal, com autoridade para exercer, como representante da Contratante,
foda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
9.2. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todoe qualquercaso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Contrato,e tudo o mais que se relacionesom o objeto ora contratado, desde que não acarrete ônus para a Contratante ou modificaçãodo objeto da contratação;
9.3, As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadasformalmente, pela Contratada, ao gestor do contrato, em tempo hábil pera a adoção demedidas convenientes.
9.4. À fiscalização de que trata este item não exclui € nem reduz a responsabilidade daContratada pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, resultante de ação ou omissão,culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
9.5, O fiscal do contrato responsabilizar-se-á, pela verificação mensal do preço máximoconstante da tabela de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Naturale Bicombustível (ANP), para a cidade de Arscaju disponível no site;sww.anp.govbr/preco/pre/Resumo Mensal Municipio.asp
9.5.1. O percentual de desconto será aplicado ao valor unitário do litro de cada combustível
constante da tabela de levantamento de preços da ANP, vigente na ocasião do abastecimento;
9.6. Ao gestor do contrato compete: ,
9.6.1, auxílio narevisãodas cláusulas contratuais; /
9.6.2. o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos ofejecução
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contratual;
9.6.3, a aplicação de penalidades ao contratado;
9.6.4. a rescisão do contrato noscasos previstos e confecção de aditivos.
9.7. A contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante durante o período de
vigência do contrato, para representá-la.

 

la

 

CLÁUSULA DÉCIMA -DA RESCI
Lei nº 8.666/03)

10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da Cláusula
Décima Segunda, ensejará a sua rescisão porato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XIT e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na formadoart. 79 da
mesmaLei;

.10.2. Quando

a

rescisão ocorrer, com base nos incisos XIT a XVI do arr. 78 da Lei supracitada,sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmentesomprovados que houver sofrido, conforme preceitua o $ 2º doart. 79 do mesmo diploma legal;103. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,assegurados o contraditório e a ampla defesa;
10.4. À rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, atéO limite dos prejuizos causados à Contratante, bem como na assunção dos serviços pelaContratante,na forma que a mesma determinar.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DOCONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX.da Lei nº 8.666/93)

Tt. Nahipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, delogo, o direito da Contratante deadotar, no que couberem, as medidas previstas noartigo 80da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTA E. PENALIDADES(art. 55, inciso VIL, da Lei nº 8.666/93)
1241. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Contratante poderá aplicar à Contratada,mediante publicação no Diário Oficial de Sergipe, quando couber, garantida a defesa prévia,as seguintes penalidades:
a)Advertência;
b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da infração não excedendo em seutotal, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulável cora as donossanções;
o) Rescisão contratual ou Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentodecontratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; Z,9) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, eúquantoperdurarem os motivos determinantes da ptmição ou até queseja promovidaa resbifiação naformada Lei ou perante

a

própria autoridade que aplicou a penalidade. Fá
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CLÁUSULA IMA TERCEIRA

-

DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

1341. Independente de sua transcrição, fará parte do presente Contrato todas as condições
estabelecidas no Edital referente à PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12
/2020 -, e, no que couber, na proposta da CONTRATADA.
13.2. A Contratante poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento dosprodutos,no todo ou
em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de
qualidade exigíveis.
133. A Contratante poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto deste contrato,
respeitada a limitação prevista em lei, hipótese em que se fará o reajustamento correspondente
e proporcional ao seu preço, desde que mantidas as condições gerais da proposta original.
13.4, Nos preços contratados estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transporte, seguros,tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer
outrosque, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir no fiel cumprimento do
fornecimento do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejamdiscriminados
em separado.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- FORO (Art. 55, 82". Lei nº
666/93)

 

Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura decorrentes da
interpretação ou execuçãodo Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em03 (três) vias de igual teor, em
presença das testemunhas abaixo, para queproduzam os demais efeitos decorrentes desteato.
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Presidente
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Deputado JERERSON ANDRADE
1º Seepétário Contratante

IGARDO VA DOS SANTOS VALDEMIRO BATISTA DOS SANTOS
/

CPF Nº 763.666.265-53 CPF:016.734.625-37

Firma REDE DE POSTOSPRESIDENTE LTDA
CONTRATADA.

Testemunhas:
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EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 043/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE.
CONTRATADO:FIRMAREDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO EMERGENCIAL MENSAL E PARCELADO DE
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA E GERADOR DA CONTRATANTE.
EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO PREGÃO Nº 023/2020 (PROCESSO JUDICIAL Nº
202000841490), ENQUANTO PERDURAR.
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE ATÉ 180 (CENTOE OITENTA)DIAS
CONSECUTIVOSE ININTERRUPTOS, CONTADOSA PARTIR DE 04 DE JANEIRODE2021,
OU ATÉ A DECISÃO JUDICIAL QUE MODIFIQUE A EMERGENCIALIDADE.
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL,
DATA DA ASSINATURA: 04 DE JANEIRODE 2021

  

ARACAJU, 15 DE JANEIRO DE 2021.

WILLIAM MEDEIROS JÚNIOR



15142021 Zimbra

Zimbra
  

williamjuniorgal.se.leg.br
   

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

   

De: William Medeiros Junior Sex, 15 de jan de 2021 09:27
<williamjuniorQalse.leg.br> 421 anexo

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Para : Valtencir Santos Andrade <valtenciraQal.se.leg.br>

Bom dial

Segue em anexo EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO.Contrato nº 049/2020.

Att
William

=» Ext. do Contrato nº49.2020 -FIRMA REDE DE PSOTOS PRESIDENTE,odt
* 22k8
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