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CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 025/2O22FOR.PMSS

PREGÃO ELETRÔNICO N" 01712021

Termo de Gontrato de Forneclmento que entre
si fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES e a Empresa REPROPEL
REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO
LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscrilo no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, sob o no 13.922.554/000'l-98, localizado à Avenida José Sampâio, no 08, lo Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor (a) ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO, Brasileiro (a), inscrito no CPF -
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'916.397.'195-04 e portador do RG. n'74.601.393{ SSP-BA, residente e domiciliado na
Rua Glôria Sampaio, no 47, CentÍo, Souto Soares-BA, nesta Cidade, doravante denominado g9[I&IIA[IE, e a êmpresa,
REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS OE PETROLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob N" 0í.607.879/000í -05, com sede na
Rod. BR 324, s/n, KM 580, CEP:43813400, Distrito lndustrial, Candeias/BA; denominada simplesmente CONTRATADA, Íirmam
neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

cúusULA PRIMEIRÂ - oBJETo
1 .1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em fomecimento de mmbustíveis (gasolina
comum, óleo diesel s10) e AÍla 32localizadas na BR 324, num raio de até 440 Km (quatrocêntos e quarenta quilômetros) da
sede do Município de Souto Soarês,/BA, para abastecimento de veículos em dêslocamsnto à cidade de Salvador/BA, paÍa atender
a demanda da PrefeituÍa e Fundos Municipais do Município de Souto SoaÍês, conforme especificações ê quântidades
estabelecidas no termo de referência do Edital de Pregão Eletrônico N'. 017/2021 ê sêus anexos.
1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisiçáo mnforme discrição abaixo discriminado(s):

ITEM DESCRTÇÃO MARCA UND QTT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 GASOLINA COMUM PETROBRA S LT 300.000 R$ 7,03 R$ 2.109.000,00
2 ÓLEo oIESEL S-10 PETROBRA S LT 250.000 R$ 5,79 RS 1.447.500,00

3 ARLA GRANEL PETROBRA S LT 2.400 R$ 3,98 R$ 9.552,00

CLÁUSULA SEGUNDA. REGI E DE EXECUçÃO
2. 1. O Regime de ExecuÉo do presente Contralo é dê contratação lndireta com Fomecimênto Parcelado, em obediência ao
Edital de Pregão N" 01712021 e seus Anexos, que a estê integra, independentêmêntê de transcrição, e à Lei Federal N" 8.666
de 21106/1993, Lei Fedêrâl n'10.52012002, Decreto Federal no 10.024/2019.

CúUSULA TERCEIRÂ - PRAZOS
3.1.O prazo de enlrega dos produtos deverá estar disponibilizado ao Contraiante em imediato após a AutorizaÉo de
Abaslecimento emitidas em uma única via e deüdamente datadâ e assinada por funcionário autorizado dâ Administraçáo.
3.2. O produto devêrá ser entregue de imediato nas bombas dos respectivos licitantes.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNC|A
4.1. O prazo de vigência do contralo será de í2 (doze) meses a contar da datâ de assinatura, podendo ser prorrogado mêdiante
âcordo entrê as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTÂ - PREçO, CONDIçÓES DE PAGAMENTO E REÀ,USTAMENTO
5.'l- O valor global para o fomecimento ora contratado importa em R$ 3.566.052,00 (três milhões, quinhenlos e sessenta e seis
mil e cinquenta e dois reais) resultanle das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da proposta de Preços, objeto
do Edilal de Pregão N6-01712021-
5.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem banúria (transferência ou depósito), no prazo de até o 30o

(trigésimo) dia dô mês subsequente ao Íomecimento, mediante apresentâção de Nota Fiscal/Faturâ, devidamente atestado o
cumprimenlo da obrigaÉo do objeto da licitação.
5.3 - O prazo para pâgamenlo será mnlado a paÍtir da data de entrada, no sêtor competente, dâ Nota Fiscal e Recibo,

devidamente atestados pelo setor responsável.
5.4. Os preços poderáo ser reaiustados conÍorme clausulas a seguir.
5.4.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicilaÉo da contratada, os preços contratados poderão softer
reajuste aplicando-se o Índice Nacional de Prsços ao Consumidor - INPC e ANP-Agência nacional de petÍóleo
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5.4-2- PaÍa a efetiva aplicaÉo do reajuste, previsto no item acima, â licitantê vencedora deverá apresentar sua solicitação por
escrito, contendo os dêmonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a PrêÍeitura Municipal.

cúUsuLA sExTA . ORTGEM DOS RECURSOS
6.1. As despesas decorrêntes do fomecimento dos produtos contrâtados com base no Edital de Pregáo N".01712021, conerão à
conla de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercÍcio coÍrente a sabêr:

Dotação Orçamentária.

alnidade Orçementária: 02-01.01 - GABTNETE DO PREFEITO
Proj-Alividadê: 2OO3 - Menutênçáo e Desenvolvimonto das Ações do Gabinete do Prefeito
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo
Fonte: 00

lJnidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA MUN|C,PAL DE ADMTN//STRAçÃO GERAL
Proj.Atividade: 2oo8 - Manutençáo e Desenvolvimênto das Ações da Sêc. de Administração Gêral
Etemento Despesa: 3390.30.00 - Maleial de Consumo
Fonte: 00

lJnidade Orçamentária: 02.04.02- FIJNDO MUN|CIPAL DE EDUCAçÃO
Unidade Orçamentária: 02.04.03 - FUNDEB
Proi.Atividade: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal dê-Educaçáo.
Prú-Atividade: 2152 - Manutenção das Ações do FTJNDEF/ PRECATÓRIOS-
Proj.Atividade: 2027 - Manutenção das Ações do Programa de Transp. Escolar
Proj-Atividade: 2067 - Manulenção das Ações do Ensino Fundamêntal
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Maleial de Consumo
Fonte: 01 , 95, 15 e 19

unidade Orçamentária: 02.09.01 - SECRETAR,A MUN,CIPAL DE TRANSPORTE
Proj.Atividade: 2151- Desênv. e Manutenção das Áçóes da Sec' Mun. de Transporte'
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo
Fonte:00

Unidade Orçamentária: 02.05.02- FUNDO MUNICTPAL DE SAUDE
Proj.Atividade: 2158 - Manutenção e Desenv. das Ações do Fundo Municipat de Saúde
Proj.Atividade: 2055 -Menutenção das Ações da Atenção Básica
prú.Atividzde: 2081- Manutênção das Ações da Atenção Hospitalar e Ambutatoie Média e Alta Complexidade
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo
Fonte: 02 e 14

alnidade Orçamentíária: 02.06.02- FUNDO MUNIàIPAL DE AsSISfÊ^rCrÁ sOCrÁL
Proj.Atividacte: 2087 - Menulenção des Ações da Secretaie MuniciPal de Ação Social
Elêmento Despesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo
Fonte:00

CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAçÓES DAS PARTES CONTRATANTES

7.í .DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA devêrá fomecer o objeto desta licitação de acordo a necessidâde da CONTRATANTE.

7.1..1- possuir autorizaçáo na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis - ANP (Resolução ANP n'4'1120'13),

bem como que os com6ustíveis-vendidos possuam registro na ANP (Rêsolução ANP n'01120'14 e Resolução ANP n'222014);
7.1.3 - A CôNTRATADA será legal e financeiramentà responsável por todas as obrigaçôes e compromissos contraídos com

terceiros, para â execuÉo desie Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, prêvidenciários, fiscais, securitários,

comerciais e outros fins. a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualqueÍ título, nem mesmo ao de solidariedade.

7.1.4 - A CONTRATADA assume intêirâ responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros,

deconenles de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto dêste Contrato, direlamente, por

seus preposlos e/ou empregados, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a ÍiscalizaÉo ou acompanhamênto feito

pela CONTRATANTE ou por seus prepostos
7.t.S - - a COrufnqfADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fomecimento objeto deste Contrato-

7.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suÍicientes para atender as necessidades do objêto contido no Edital, que

é parte integrante deste Contrâto.
7.i.7 - Recãnnecer os direitos da administraÉo, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lêi 8.666/93;
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7.1.8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, êm compatibilidade com as obrigaçóes por
eles assumidas todas as condições dê habilitaÉo e qualifcaÉo exigida na Licitâçáo.
7.1.9 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitâr, nas mesmas condigóes contratuais, acréscimos ou supressões que se Íizerem
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizâdo do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:
7.2.1 - PagaÍ conÍorme eslabelecido na Cláusula Quarta, as obÍigâçóes Íinanceiras decorrentes do presente Contrato, na
intêgralidade dos sêus lermos;
7.2.2 - A frscalízaúo do fomecimento sêrá por pessoal designado pêlâ CONTRATANTE.
7.2.3 - Poderá a fiscalizaçáo ordênar a suspensão lotal ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 36 (tinta e
seis) horas, as reclamaçóes que fizer, sem prejuízo de outras sançÕes que possam se aplicar a CONTRATADA.

CúUSULA oITAvA - ISENçÃO DE PENALIDADE
8.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fomecimentos, não havendo assim nênhum rism futuÍo para o
Município, contudo Íica estipulado multa de 'l0olo (dez por cento) incidindo sobre violaÉo das cláusulas deste Contrato, inclusive
oo caso de vicio na quâlidade mnstatada.

cúusuLA NoNA - DA tNExEcuçÂo E DA REsclsÃo
9.1 - A CONTRATANTE poderá Íescindir, unilatêralmenle, este Contrato, independente de interpelação iudicial ou eÍrajudicial,
sempre que ocoÍer por parte da CONTRATADA:
9.1.'1 - O náo cumprimenlo, ou cumprimento inegular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do sêu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da êntrega dos produtos
adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 - O atraso injustiÍicado no início dâ êntrega;
9.1.4 - A paralisação da entregâ dos pÍodutos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste conlrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessáo ou
transferência, total ou parcial, bem como a tusáo, cisão ou incorporaçâo sem a prévia autorizaÉo por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pêlâ CONTRATADA das determinações regulares da FiscalizaÉo dâ CONTRATANTE, bem como dos
seus superiorês;
9.1.7 - O cometimento reiterado de Íaltas na execução dos seÍviços, anoladas na forma do parágrafo primeiro do aítigo 67 da Lei
número 8666/93 de 21106/93;
9.1.8 - A dêcretaÉo de falência, insolvência ou mncordata da CONTRATAOA;
9.1.8.1 - No cãso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, âssumindo ou não o
contÍole das atividades que iulgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusáo da entrega dos produtos

sêm prejuízo à Administração;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.'1.10 - A alteraÉo social ou a modiÍicaÉo da finalidâde ou da estrutura da CONTRAÍADA, que prejudique a execuÉo do
contrato:
9.1 .1 1 - Oconendo a rescisáo nos termos do item 8.1 acima citado, acanetará para a CONTRATADA, as consequências contidas
no artigo 80 da Lei N" 8666/93 de 21106/93, sem prejuízo de outras sançôes previstas na citada Lei.
9.2 - A rescisão contratuâl poderá também ocoÍrer das seguintes formâs:
9.2.'l - Oeterminada por ato unilateral e êscÍito da CONTRATANÍE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.í.1 a 8.1 .10,

ou outros conlidos na Lei No. 8666/93 d e 2'U06193',
9.2.2- Amigável, por ãcordo entre as partes CONTRATANTES, dêsde que haja convêniência para a CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autoízaÉo êscrita e fundamenlada da autoridade
compêtênte da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocoÍrer, sem culpa da CONTRATADA, será Íessarcido a este os prejuizos rêgularmente
comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia "se houver;
b) Pagamenlos devidos pela execuÉo do contrato até a data da rescisáo;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislaÉo em vigor.

cLÁusuLA oEcrMA - coNDlÇÓEs GERAIS
10.l - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer outros documentos
elaborados pela CONTRATADA, reÍerente ao objeto executado poÍ êla;
10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução dêste Contrato, quando necessário por

conveniência dos serviços ou da AdministraÉo, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

10.3 - lntegrãm o presente Contrato, independentementê de transcÍiçáo, o Edital e seus Anêxos e a Proposta de Preços da
CONTRATADAi
't0.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar dê forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;
10.5 - Este contrato é regido pela Lei n'.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRÂTO:
11.1. Este mntrato será fiscalizado pelo gestor de contratos o servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.54$97, portâdor da Matriculâ de n.o 57'1, parâ exeÍcer as âtribuições de Gestor de ContÍatos Administralivos do Poder

Executivo Municipal, confoÍme Decreto Municipal de n.ô'172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no

Diário Oficial do Município, de acoÍdo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n'8.666/1993.
1 1.2. A píesênÉ da fiscalizaçâo não atenua, nem elide as responsabilidadês da CONTRATADA

cúusULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÂO
12.j. O presente Contrato será publicado sob foma de extrato em Diário OÍicial do Município, no prazo de 10 (dez) dias a partiÍ

da data de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ . FORO
13. 1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, mm renúncia
expressa a qualquer ouúo, poÍ mais privitegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presenté Contíato, em

02 (duas) vias de igual leor e único eÍeito, na presença das testemunhas abaixo

t,/
Souto Soares Ba, 04 de janeiro de 2022.
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