
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ

Lei de Criação Nº 10 de 20 de abril de 1967

ESTADO DO Espírito Santo

CONTRATO Nº 000033/2018

CONTRATO NO 33/2018

PROCESSO Nº 221/2017

PREGÃO ELETRONICO NO 003/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua José 
dos Santos Lopes, 45, De Carli, cidade de Aracruz - ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.108.141/0001-89, neste ato 
representado pelo Sr. Elias Antônio Coelho Marochio, engenheiro, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 145, 
Apartamento 1003, Praia da Costa, Vila Velha- ES, portador do CPF-MF nº 578.263.237-20 e RG 413.146 SPTC ES 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.727.601/0001-51, estabelecida a Rodovia BR 262 - Km 9,9, 
S/N° - Bairro Areinha, Viana - ES, CEP: 29.135-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. 
Cairo Ottaiano Júnior, Brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 182.431.936-34 e CI nº M-259.450-SSP, 
residente e domiciliado à Avenida Saturnino brito, N° 829, Apto 702 - Praia Do Canto - CEP: 29055-235 - Vitória - ES, 
tendo em vista o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO nº 003/2018 nos termos das Leis: 
Lei Complementar nº 123/06, Lei 147/2014, Lei Geral Municipal das Microempresas, Microempreendedores 
individuais e Empresas de Pequeno Porte n.º 3.762/2013, e subsidiariamente Lei nº 8.666/93, resolvem assinar o 
presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a licitação AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS500 (COMUM) PARA 
ABASTECIMENTO DE GERADOR INSTALADO NA ETA DE COQUEIRAL - NO EXERCÍCIO DE 2018, de acordo com as 
especificações constantes no ANEXO I parte integrante do Pregão Eletrônico para todos os efeitos, independente de 
transcrição.

1.2. O objeto desta Licitação terá como órgão gestor SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DA ÁGUA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O preço total do presente contrato é de R$ 66.258,00 (Sessenta e Seis mil Duzentos e cinquenta e oito reais) e 
serão executados de forma PARCELADA durante a vigência do Contrato, cujos valores unitários são os seguintes:

a) Óleo Biodiesel B S500 - Quantidade: 16.200 Litros - Valor unitário: R$ 4,09 (Quatro reais e nove centavos);

2.2. O reajustamento do preço poderá ser efetuado, mediante firmamento de termo aditivo contratual, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico - financeiro, devendo a CONTRATADA fazer prova da necessidade do 
mesmo, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando notas fiscais, 
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

2.2.1. Este reajuste deve ser primeiramente, oficializado e acordado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
previamente à emissão da fatura apresentando o novo valor sob pena de não pagamento.
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2.3. O preço do combustível fornecido não sofrerá reajustes na vigência do Contrato, exceto quando os mesmos 
forem alterados pela ANP (Agencia Nacional de Petróleo) e/ou pela variação de preços da sua distribuidora, cujo 
critério de equilíbrio será o seguinte:

2.3.1. O Preço a ser praticado no futuro deverá observar a diferença percentual (até quatro casas decimais) apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta comercial do fornecedor vencedor, aceita na data de abertura do 
certame, comparando-se o PREÇO MÉDIO divulgado pela ANP- Agência Nacional do Petróleo referente ao PREÇO DA 
DISTRIBUIDORA, correspondente ao mesmo produto, cuja Síntese dos Preços Praticados - no município de ARACRUZ-
ES, na semana anterior à data de abertura da licitação.

a) Exemplo: Na semana anterior à data da abertura do certame o PREÇO MÉDIO divulgado pela ANP referente ao 
PREÇO DA DISTRIBUIDORA corresponde a R$ 2,599 o litro do combustível. O preço apresentado pela proposta 
vencedora foi de R$ 2,09. Logo o percentual que será mantido para reequilíbrio dos preços durante toda a vigência 
do contrato será de 80,41%, entre o PREÇO DO FORNECEDOR e o PREÇO DISTRIBUIDORA-ANP, conforme a seguinte 
fórmula: 

>>>>INDICE = (PC / PMD) x 100;

 Onde:

 INDICE = Índice a ser adotado para manter o equilíbrio-econômico durante toda a vigência do contrato em 
percentual (%)

 PC = Preço correspondente à Proposta Comercial apresentado na data de abertura do certame em reais R$
 PMD = Preço Médio da Distribuidora (publicado pela ANP) em reais R$

>>>>VF = PD x (INDICE / 100);

 Onde:

 VF = Valor Futuro a ser adotado a cada (reequilíbrio) em reais R$
 PMD = Preço Médio da Distribuidora (publicado pela ANP) em reais R$
 INDICE = ÍNDICE CALCULADO para manter o equilíbrio-econômico durante toda a vigência do contrato em 

percentual (%)

2.4. Ocorrendo descontinuidade definitiva ou suspensão de algum dos índices utilizados (PREÇO MEDIO DA 
DISTRIBUIDORA), o SAAE definirá o índice que irá substituí-lo de forma a retratar a variação dos preços pelo valor 
unitário da nota fiscal de compra do combustível junto ao seu distribuidor.

2.5. É vedada a inclusão, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

2.6. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de 
melhoria), após a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, nos preços do(s) material(is), 
facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada a legislação 
vigente.

2.7. Os preços contratados não serão repactuados.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento do objeto desta licitação será realizado até 30 (trinta) dias corridos a partir da entrega e aceite 
definitivo e mediante a apresentação da NOTA FISCAL ELETRONICA que serão devidamente comprovadas e atestadas 
pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação.

a) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Artigo 
24 da Lei Federal da 8.666/93 serão efetuados dentro do prazo de 05 (Cinco) dias úteis conforme o §3° do Art. 5º da 
mesma lei. 

b) As Notas fiscais que apresentarem falhas ou incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as necessárias 
correções.

c) O valor correspondente as Notas Fiscais vencidas e não pagas pelo SAAE, na forma prevista, sofrerão a incidência 
de multa de mora na base e de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em atrás o, limitando a 
sua aplicação ao valor total desta, exceto se o atraso for causado por erro do fornecedor.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, o qual terá duração até 31/12/2018. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A Dotação a Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 
002001.1751200022.002.33903000000.20000000.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA, LOCAL DE ABASTECIMENTO DO GERADOR, TRANSPORTE 
DO COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO COMBOIO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO TANQUE EXTERNO 
EM COMODATO

6.1. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1.1 O fornecimento do combustível será de forma continua e parcelada, conforme demanda até 31 de dezembro 
de 2018.

a) O prazo para fornecimento/entrega do objeto deste Contrato deverá ser feito em até 48 (quarenta e oito) horas 
corridas, contados da data da solicitação.

b) O fornecimento mínimo previsto para cada reabastecimento será de 100 (cem) litros;

c) Deverá ser entregue conforme necessidade do SAAE de ARACRUZ, e somente será permitida, mediante 
apresentação da requisição de abastecimento de combustível, expedida e devidamente assinada pele área 
responsável do SAAE;

d) O combustível, ÓLEO DIESEL BS500 (comum) será solicitado pelo SAAE através de contato telefônico e confirmado 
por e-mail. Após a confirmação de recebimento da solicitação da entrega do óleo diesel, o fornecedor deverá 
atender ao pedido, no máximo em 48 horas.
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e) As entregas programadas de óleo diesel ao SAAE serão moduladas de acordo com a capacidade do tanque do 
gerador, com uma demanda prevista de 100 (cem) a 200 (duzentos) litros/por entrega.

f) A falta de dos produtos, cujo fornecimento incumbe à CONTRATADA, não poderá ser alegada como motivo de 
força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto desta licitação e não eximirá a 
fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

g) Entende-se como prazo de entrega, o tempo em horas corridas necessários para que o objeto deste Contrato seja 
posto no local determinado pelo SAAE, devidamente aceitos.

6.2. LOCAL DE ABASTECIMENTO DO GERADOR

6.2.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue na Estação de Tratamento de Água de Coqueiral, sito à Rodovia 
ES-010, Aracruz-ES, com CARGA E DESCARGA por conta da CONTRATADA, dentro do horário comercial, ou seja, das 
8:00 às 18:00h.

6.3. TRANSPORTE DO COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO COMBOIO

6.3.1. A responsabilidade pelo transporte referente à entrega será da CONTRATADA, através de frete CIF, sendo 
entregue conforme especificado neste Contrato.

6.3.2. O caminhão comboio deverá ser equipado com bomba apropriada e aprovada pelo INMETRO, para recalcar o 
óleo diesel armazenado no tanque do caminhão a uma altura manométrica de aproximadamente 1,5 metros de 
altura e permitir o abastecimento parcial e de acordo com a demanda.

6.3.3. Responsabilizar com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega e/ou fornecimento do 
combustível.

6.4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.4.1 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o objeto não atende as especificações técnicas constantes 
neste Contrato, poderá o SAAE rejeitá-lo no todo ou em parte, obrigando-a PROPONENTE a substituição do "bem" 
não aceito.

6.4.2. O combustível a ser fornecido deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas pela Agência 
Nacional do Petróleo - ANP e por todas as normas reguladoras pertinentes ao objeto.

6.4.3. Ressalvada a competência da Agência Nacional de Petróleo - ANP poderá ser objeto de pedido de análise 
técnica laboratorial no caso de dúvida quanto à qualidade do combustível fornecido. Nessa situação o pagamento 
ficará condicionado às aferições e comprovação necessárias.

6.5. DO TANQUE EXTERNO EM COMODATO

6.5.1. Fornecer e instalar, em comodato, um TANQUE EXTERNO com capacidade adequada ao consumo do Gerador 
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato, para acondicionamento 
do óleo diesel objeto deste Contrato; 
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6.5.2. Fornecer todos os acessórios e ferramentas necessários à instalação do TANQUE EXTERNO EM COMODATO e 
proceder à interligação ao tanque do gerador por meio de profissionais técnicos qualificados;

6.5.3. Realizar as manutenções preventivas e corretivas necessárias para garantir o perfeito funcionamento do 
TANQUE EXTERNO EM COMODATO, sem ônus para a CONTRATANTE durante toda a vigência contratual.

6.5.4. Atender a todas as medidas de segurança necessárias à instalação do TANQUE EXTERNO EM COMODATO, 
bem como às normas vigentes durante toda a vigência contratual.

6.5.5. O responsável técnico da CONTRATADA, pela instalação deverá ser devidamente registrado no CREA. 

6.5.6. Arcar com todas as despesas de aquisição de peças e serviços, fluídos, tintas e demais materiais necessários 
para manutenção do TANQUE EXTERNO EM COMODATO durante toda a vigência contratual.

6.5.7. Identificar todos os funcionários responsáveis pela manutenção do TANQUE EXTERNO EM COMODATO, 
identificados por uniforme e/ou crachá da CONTRATADA e usando os EPIs exigidos por lei, compatíveis com as 
atividades exercidas;

7.5.8. O consumo de produto decorrente de falhas técnicas no TANQUE EXTERNO ou da instalação do mesmo, que 
não tenham sido corrigidos ou prevenidas nas manutenções, ocorrerão por conta da CONTRATADA;

6.5.9. O TANQUE EXTERNO EM COMODATO deverá ser dotado de ponto para abastecimento manual, sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA os procedimentos de reabastecimento; 

6.5.10. É de competência da CONTRATADA ao encerramento do contrato efetuar a retirada, as suas expensas, do 
TANQUE EXTERNO EM COMODATO e todos os seus acessórios;

6.5.11. A retirada dos tanques em regime de comodato, será por conta da licitante, com prazo máximo de até 60 
(sessenta) dias após encerramento do contrato, e acompanhado pelo responsável técnico da contratada.

CLÁUSULA SETIMA- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1. COMPETE A CONTRATANTE

a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas por parte daquela;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido;

c) Acompanhar a execução do objeto, observando a sua conformidade;

d) Certificar a execução do objeto nos documentos de pagamento. 

7.2. COMPETE A CONTRATADA:

a) Arcar com qualquer tipo de despesas ou obstáculos que venha onerar o Contrato.
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b) Fornecer e instalar, em comodato, um TANQUE EXTERNO com capacidade adequada ao consumo do Gerador no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato, para acondicionamento do 
óleo diesel objeto deste Contrato.

c) Efetuar a retirada as suas expensas do TANQUE EXTERNO EM COMODATO e todos os seus acessórios ao 
encerramento do contrato.

d) Retirar o tanque em regime de comodato com prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após encerramento do 
contrato.

e) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pelo SAAE.

f) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão.

g) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou 
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante ou a terceiros.

h) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, 
isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

i) Dar total garantia à qualidade dos combustíveis fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e 
totalmente as suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou contaminado, por 
tanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade.

j) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e deficiência dos serviços que efetuar, bem assim pelos 
danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

k) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como estabelece o art. 71 da L ei nº 8.666/93;

l) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto deste Contrato que se fizerem 
necessárias até 25% do valor da adjudicação, conforme estabelecido no art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

m) Manter, durante toda a execução da contratação, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do artigo 5º da Lei 8.666/93.

n) NÃO SUBCONTRATAR O OBJETO LICITADO.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Contratada deverá observar as condições estabelecidas para o cumprimento do Edital/Contrato, sujeitando-se 
ás penalidades constantes no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações.

8.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, poderá ser 
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penalizada a empresa vencedora pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos 
legais pertinentes. A penalidade poderá ser aplicada na forma abaixo segundo a gravidade da falta:

a) Advertências;

b) Multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, que será calculada proporcionalmente a quantidade de dias em 
inadimplência sobre o valor da obrigação, limitado a 10% do valor da ordem de serviço.

c) Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total ou parcial das 
cláusulas deste Contrato;

8.3. Cancelamento da contratação e/ou suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de ARACRUZ, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de NÃO MANTER A 
PROPOSTA ou do descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de 
mais de uma Ordem de Serviço/ ou atraso na entrega do objeto.

8.4. As multas serão cobradas/executadas após regular processo administrativo e/ou judicial, observando o que 
prevê o artigo 86 e artigo 87 da Lei 8.666/93.

8.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação 
não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao 
SAAE-ARA.

8.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, bem como demais atos 
previstos em lei, este poderá sofrer:

a) Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com os Órgãos Públicos nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520/02, sem prejuízo das demais cominações legais.

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Art.87, inciso IV da Lei 
8666/93)

8.7. O prazo para apresentação de defesa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 
observada a regra de contagem de prazos estabelecida no art. 110 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão poderá ser realizada nos casos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS 

10.1. O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, após 
manifestação formal da Diretoria Geral do SAAE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS
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11.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da 
Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo CONTRATANTE, através de seus representantes, de forma a 
fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições estabelecidas.

12.2. A execução do contrato será acompanhada por um servidor, representante da Administração, designado 
através de portaria, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratado, 
observadas às disposições deste Contrato, sem o qual não será permitido qualquer pagamento.

12.3. A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a quantidade, qualidade e 
aceitabilidade dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Para todos os fins de direito integra o presente contrato todos os termos do edital que lhe deu origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro de Aracruz, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente 
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, 
para que produza seus efeitos legais.

Aracruz-ES, 05 de Março de 2018.

               Elias Antônio Coelho Marochio                                               Cairo Ottaiano Júnior
SAAE ARACRUZ - CONTRATANTE                       MUNDIAL PETROLEO LTDA - CONTRATADA


