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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2020, neste setor de
pregão licitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de
n® 654/2019 que contém 2224(dols mil duzentos e vinte e quatro) folhas, com
seqüência do n° 01 á 2224 do qual acrescento 59(cinqüenta e nove)folhas com

seqüência de 01 á 59 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n°
877/2020, objetivando o segundo termo aditivo ao contrato de n° 2559/2020
com a empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, que tem como

objeto O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DOCONTRATO N°, 2559/2G20.F1RMADO ENTRE AS PARTES EM

03/02/2020, CO.M VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020,PASSANDOSUA VIGÊNCIA
ATÉO DIA 31/12/2020. APARTIR DO DIA 01/10/2020. CUJO OBJETO ÉO
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA
ATENDER

AS

DEMANDAS

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E / OU DEMAIS DISTRITOS
CONFORME ESPECIFICAÇÕES. QUANTIDADE E PREÇOS DESCRITO NO
ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIALP/SISTEMA DE REGIST RO

DEPREÇOS, N® 146/2019 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE
REGISTRO DEPREÇOS N®. 195/2019.

Nova Viçosa, 29 de setembro de 2020.

Claudia Wp:Moreira
DECRET^ 868/2020
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Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail; eabinetedoprefeitog)novavicos3.ba.eov.br - n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 877/2020.

TIPO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2559/202Õ.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP N= 146/2019.

REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N= 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
OBJETO. O presente termo aditivo tem como o^ a

Contrato nT 2559/2020, firmado entre f.P/^es em °3/0^2/202^,^^ 0^1,10/2020.
30/09/2020, passando sua vigência f® °

. ,j jj Automotivos para atender

fo"S;L?'"So^P^t;no^r^rsSa deVeg^

n». 146/2019 e na

Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n . 195/2019.

EM-^RESA- auto POSTO CATAVENTO LTDA. INSCRITA NO CNPJ ^OB N».

02725^60)0001-05, neste ato representado pala Sr. Daniel Spencer Matos Souza,
inscrito no CPF sob o N" 497.051.826.986-82.
DATA DO ADITAMENTO: 09/092020.

data da PRORROGAÇÃO:01/10/2020 A 31/12/2020
DECRETO

868/2020

CLAUDIA O'.C. MOREIRA
PREGOEIRA

IVANILZE?CÂMARA
EQUIPE DE APOIO
DEBO{x.a

OS SANTOS

EQUIPE DE APOIO

M.Oceâ„ica,„"29S4-Ab,o,fios,-No.aViço.a-Es,aJo da Bah,a-CEP:«920.000.Te,.1,71,1».,124
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AUTUAÇAO
Aos 09 dias do mês de setembro de 2020 autuei sob n° 877/2020 Ofício

do Excelentissimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo

Licitatório em atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal
Administração, para aditivar o prazo do Contrato n" 2559/2020 celebrado com a
Empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

02.725.060/0001-05, com objeto Fornecimento Parcelado de Combustíveis

Automotivos para atender as demandas da Secretaria

Municipal de

Administração, na Sede do Municipio e / ou demais Distritos, conforme

especificações, quantidade e preços descrito no anexo I do Edital Pregão
Presenciai P/ Sistema de Registro de Preços n°. 146/2019 e na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços n®. 195/2019. Copia dos documentos da
empresa, do contrato original e primeiro termo aditivo, certidões. Oficio do

Prefeito a Contabilidade do Município solicitando a informação quanto a
Dotação Orçamentária capaz de custear a referida despesa, resposta do
contador do município informando a rubrica orçamentária, oficio a assessoria
Jurídica do Município solicitando analise e emissão de Parecer jurídico. Foi
autorizado ainda pelo Senhor Prefeito que a Pregoeira procedesse aos tramites
legais para atendimento da solicitação supracitada em conformidade com

Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária, aos quais faço juntada do Decreto
868/2020.

Cláudia w.'C. Moreira

Pregoeira -tOecreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedODrefeitofSnova.vicosa.ba.eov.br- CNPJ n® CNPJ:

13.761.531/0001-49
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DECRETO Ne 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobro a substituição do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
LIcítatórios
na
modalidade
PREGÃO
da
Administração Municipal de Nova Viçosa - Bahia
e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL

COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos

dispositivos da Lei Federai n°. 10.520/2002 c/c a Lei Federal n'. 8,686/93 e suas alterações
posteriores,

Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma

regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro, dando
suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-se. nesse contexto, da
formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramenlo ao
Pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas, relatórios, alimentação de Sistemas

do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;
Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem orn julgamento ou deliberação, sondo tais atos de responsabilidade
exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, todavia, que a seus membros se impute a
responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais,
sugerindo a classificação ou a desclassificação, cabendo ao Pregoeiro examinar a
proposição feita e tomar a decisão que entender compatível na hipótese tratada, podendo
ainda ser dito que em relação à habilitação em cada certame licitatório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Edital e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;
Considerando que ao Pregoeiro se compele o encargo de voltar toda a sua

atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços
comuns, devendo, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade
estatal, dentre estes aqueles inscritos no arl. 37 da Constituição Federal: legalidade.
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo atuar com diligência,

competência e eficiência por ser dever inafaslável dessa condição que lhe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da
Equipe de Apoio ao Pregão em outras funções estão sobrecarregando e dificultando
resultados com maior agilidade dos Procedimentos Licitatórios na modalidade Pregão com
ou sem Sistema de Registro de Preços, passou a existir a necessidade de ler que substituir

os membros da Equipe do Apoio do Pregoeiro.
DECRETA:

Art. 12. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n®.
5037, nomeada através do Decreto n'. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEfRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

Parágrafo tJnico - O desempenho das funções de PREGOEIRO Municipal serão
assistidas e auxiliadas pelos membros da Equipe de Apoio, que será composta pelos

seguintes Servidores: IVANIL2E SOUZA CÂMARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.
Art. 2-, A Servidora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos Licitatórios da modalidade PREGÃO.
Ari. 3®. Os trabalhos da PREGOEfRA e da Equipe de Apoio, deverão ser
executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamento, no

âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, a utilização da modalidade de Licitação

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto

Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n® 8.666/93 e suas alterações
posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n' 0.666/93 e suas alterações.
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Art. 4®. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que Irala da
Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo
cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA. E-TCM e do Portal da
Transparência no site oficial do Município, devendo adotar todas as medidas cabiveis

necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal do Contas dos Municípios
do Estado da Bahia.

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrário, em especial os Decreto de n'. 851/2020 e 858/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 20 de janeiro de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N» 650/2018

DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

"Altera o Regulamenlo, no âmbito do Município de
Nova Viçosa(8A)do Sistema de Registro de Preços
previsto no arL 15 da Lei n< 8.666, de 21 de ]unlio de
1993,o dó ouiroe provldonclos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no USO da competãncia prevista no inciso II do art. 30 da
Constituição Federai, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
obsen/ância do disposto na Lei Federal n'8.666, de 21 de juniio de 1993,
Ali. 1>. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas lixadas nesle decreto.
Art. 2*. Para os eleitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro
íormal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
luluras;

II. Ata de Registro de Preços; documento \nnculallvo, obrigaclonal, com
caracteilslíca de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
lomecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III. Órgão Gerenciador: equipe da Administração responsável pelo gerenctamenlo
do SRP, inclusive a condução da íícilação;

IV. órgão Partlopante: secrelaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos Iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

Art. 3«. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes liipóleses:
I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
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Fono: <73)3209.1124 .Evnall: Oabln<il»dopíe(olto@novou1eosa.b«.jov.br. CNPJ K'; 13.7S1.S31/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GSR3CGWO1V1LJVKH02H4RA

Esta edição encontra-se no site; www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Diiiriü Oficia! do

Quarta*felra
19 de Setembro de 2018
3 - Ano - N® 243S

Nova Viçosa

MUNiCIPiO

IMÇO^

il. Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

parceladas ou coniralação de seri^ços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições;

III. Quando pela natureza do objeto não <or possível delinir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços de Informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
Justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 4*. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do SRP, em especial:
I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondência eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Secrelarías da Administração para participarem do SRP;
II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e lotai de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas á definição das
especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

III. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferír os preços efetivamente
praticados antes da realização do certame e apôs, trimestralmente, para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
IV. Obler

a

concordância

das

secretarias

participantes

em

relação

às

especificações e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto básico, quando for o
caso;

V. Realizar o procedimento llcllatório respeclivo;
Vi. Indicar os fomecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de

classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

VII. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e Informar o gestor sobre a contratação
realizada;
Endn«(e: Av. Os«inlco,3IOO,- Abiolhos I. Kevi VlfOM•BA CEP:4S92OK)90
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e à

aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17,18 e 20 desle decreto:
IX. Publicar Irimeslralmente, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios
eleirônicos, os preços registrados para ulilização dos órgãos participantes.

Art. 5*. Caberá ao Órgão Participante:

I. Manifestar interesse em participar do SRP. informando ao órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;

II. Assegurar que Iodos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente
lormalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância <»m o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licitatório;

IV. Manter-se Informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às
alterações ponirentura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas

disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;
VI. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas conlraluais.

Art. 6'. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n> 8.666, de 21
de junho de 1993, caberá ao gestor do contraio:

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos preços registrados;

II. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus interesses,
sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao Órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto à sua ulilização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação
da contratação;
End<>a;o: Av, Ocatnlca,3100,-Abiomaa >, Nov« Viçosa - BA.CEP:45920 003
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iV. Zelar peto cumprimento das obrigações conlratuaimenle assumidas;
V. inlormar o Órgáo Gerenciador quando o fornecedor nâo atender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o sen/iço.

Ari. 7*. As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência
ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n» 8.6S6. de 21 de julho de 1993 e n*
10.520. de 17 de julho de 2002. e serão precedidas de ampla pesquisada mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.
Art 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:

I. A especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem

ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas:
li. A eslimallva de quantidades a serem adquiridas 00 prazo de validade do
registro;
III. As condições quanto aos íocais, prazos de entrega, forma de pagamento e.
complementarmenle, nos casos de sen/lços. quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem torneados e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres. disciplina e controlos a serem
adotados;

iV. O prazo de validade do registro de preço;
V. As secretarias particlpanles do respectivo regisiro de preço;
VI. Os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e minutas de contratos, se
ior o caso;

Vil. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições
estabeletídas.

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oleita de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
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Art. 9®. O objeto da licilação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de lorma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade minima, o prazo e o local de entrega lixados
no edital.

Parágrafo único. No silêncio do edital não será admitida cotação de quantidades
inferiores às demandadas na licilação.

Art. 10. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos

lornecedores quantos necessários para que, em lunção das propostas apresentadas, seja

atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
em órgão oficial da Administração e tícarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
II. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classiticaçào das empresas constantes da Ata; e
Ilt. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde

que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

Art. 11. IHomologado o resultado da licitação, será elatxirada a ata de registra de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de

serviços, com obsenrãncla da ordem de classificação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.

§ 1®. O llcitante que, convocado para assinar a ata. deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído.

§ 2®. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso. do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
eiutciOfa: Av. Oceinlcs,3IOO.- Abioinsi t. Neva Vl;oM- 8A.CEP; 4S92tKID0
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Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da respectiva ata, computadas neste as eventuais
prorrogações.

§

A prorrogação da vigência da ata será admitida quando a proposta continuar

se mostrando mais vantajosa e salisicitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.
§ 2*. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida

conforme as disposições contidas nos editais e respectivos Instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n< 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de
registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
Art. 14. A exislóncia de preços registrados não obriga a Administração a Mrmar as

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facullada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa ás licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em Igualdade de condições.
Art 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigènda, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não lenha participado do certame licilatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1^ Os entes que não partidparam do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ala de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão
gerenciador da Ala, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2®. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela eslabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este tornetímenio não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

rcne:(73)
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§ 3'. As aquisições ou contratações adicionais a que se reíere este artigo nâo
poderão exceder, por secretaria, órgão ou entidade, a cem per cento dos quantitativos
registrados na Ata do Registro de Preços.

§ 4». Quando o edital prever o lomedmento de bens ou prestação de serviços em
locais diíerentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por

região, de modo quo aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.

§ 5*. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quinluplo do quantitalivo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 6*. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação sollcilada em até noventa dias, obsenirado o prazo de
vigência da ata.

§ 7^. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações coniralualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando ao órgão gerenciador.

§ 8°. É facultada aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes
outros municípios da federação brasileira a adesão a ata de registro de preços deste
Município.

§ 9'. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Município, a adesão a ata de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, dislrítais, estaduais ou da União, mediante anuênda do órgão
gerenciador.

Art. 1S. A contratação com os lomocodores de bens ou prestadores de serviços

registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador, será formalizada por termo de
contrato ou instrumento equivalente, nos moldes previstos no editai.

Parágrafo linlco. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n® 8.566, de 21 de junho de 1993.
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Art. 17a Quando o preço registrado lornar-se superior ao praticado riamercado» o

órgão Gerenciador deverá;
I. Convocar o (ornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
tl. Liberar o íornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso

assumido, e canceiar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Docreto;
111. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de seri^ços, iHsando iguat
oportunidade de nogociaçao.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado.
Ari. 18. O íornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado
quando:

i. Descumprir as condições da ala de registro de preços;

II. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem jusiilicalíva aceitável;

III. Não aceitar reduzir o sou preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

IV. For declarado inidõneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
w

V. Fcr impedido de licitar e contratar com a Administração.

Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a

ampla delesa. será de Iniciativa do Órgão Pariicípanie ou do Órgão Gerenciador, e, ao
final, será formalizado por despacho da autoridade máxima da Administração.
Art 19. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrenie de caso fortuilo ou de força maior
devidamente comprovados.
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades
previstas nas Leis Federais n* 8.666, de 21 de junho de 1993 e n' 10.520, de 17 de julho
de 2002, conforme o caso.

Art 21. A composição do Órgão Gerenciador será definida por Portaria.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA, em 06 de
Setembro de 2018.

MANOEL COSTA ALIVIEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Eftdctcço: Av. Oecânlcs.aiOO.- Abrotho» J, Nova VlçoM - BA CEP: <592M00
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Nova Viçosa,09 de setembro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Setor de Pregão

O Prefeito Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, autoriza a Pregoeira a proceder todos atos administrativos necessários

para alendimenio ao Oficio da secretaria Municipal de Administração, cujo objeto
Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2559/2020, firmado entre as partes em
03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a
partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis

Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, na
Sede do Município c / ou demais Distritos, conforme especificações, quantidade e
preços descrito no anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços
n". 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°. 195/2019.
Empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

02.725.060/0001-05. Em conformidade com a Dotação Orçamentária e Parecer Jurídico.

PREFEITO

UMCIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoDrefeito@nova.vicosa.ba.gov.br- CNPJ n« CNPJ:
13.761.531/0001-49

^ÇOSA
Nova Viçosa, <2 de Setembro de 2020

Oficio 062/2020,

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito
MANOEL COSTA ALMEIDA

Assunto-solicitação de Aditivo de Prazo

Empresa contratada - AUTO POSTO CATAVENTO LTDA.- CNPJ 02.725.060/0001-05
Secretaria Municipal de Administração
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste solicitar que seja efetuado o procedimento de
aditamento ao contrato n^ 2559/2019, vinculado ao Pregão Presencial p/ sistema de Registro de Preços
146/2019, Ata de Registro de Preço 195/2019. O objeto é o fornecimento de COMBUSTÍVEIS .

Considerando a necessidade em continuarmos atendendo as demandas da Secretaria de Administração,
solicitamos o aditamento do contrato supracitado com prazo até 31 de Dezembro de 2020.

Tal Aditamento faz-se necessário para utilização dos veículos que prestam serviços a essa secretaria e
atendimento aos veículos que prestam serviços à Policia do Estado da Bahia( Policia Militar, Policia
Civil, CAEMA.

Assim sendo, para o bom desenvolvimento dos atendimentos, é imperiosa a realização do referido

aditamento ao contrato supracitado, por se tratar de serviços públicos prestados por parte dessa
secretaria.

Certa de seu atendimento, reitero votos de estima e consideração.
5

l tt!S'íS
MONI» LACERDA M. CAMPOS
SecreT3?ia Municipal de Administração
Decreto 661A

Decreto

'.?-\ - k

4^
V--?^
Cailraton» 2559/2020

CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO

DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE A REGISTRO DE
PREÇOS N2 146'2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE

UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA E
DO OUTRO, A EMPRESA AUTO POSTO CATAVENTO
LTDA.

-^1 i?i?nnni^Q com
VIÇO^
(BA),
pessoaOceânica,
jiirnlica den"2y94,
dirciu»Bairro
pdblicoAbrollio.s
inlcrno.-inscrito
CNPJ sob
0n lU
n. 13.761.531/0001.49,
sede na
Avenida
CBP dSno9->0-00()
dc
Nova \ici.sa-BA, ncsic ato, icprescnuido por seu Prcleilo, Sr, MANOEL COSTA ALMEIDA bnsiieiro

divorciado, comerciante, inscrito no CPI- sob o n" 050.967.745-20. domiciliado na Rna São BencciitoV "'ss'

S^NTRAtÍntp"''?
doravante
CONTRATANTE e do outro lado a empresa AUTO POSTO CAT45.92^.000,
AVENTO LTDA.
pessoadenominado
jurídica de

direilo privado tnscnia no CNPJ aob n» 02.725.060/0001-05, .situada na Avenida Oceânica. n° 1000
^Mdcnte Jose Sarney. Nova Viçosa, Bahia, ncsic ato rc))rc.scniada pelo Sr. DANIEL SPENCER MATOS
jT,L ,
2 x..,.174

Gerente .Administrativo,
CPI- .sob para
o n" 051.826
RG n" Mfi
denominada CONTRATADA,
firmam oinscrito
presentenocontrato,
a^iiisição'JSd-S'»
c foniectato^^

1 .11.- de con.siima descritos na Ciausiila Primeira, con.stanie no Processo Administrativo 654/2019
-1 de Jutilio d<. 1993. Decreto .Vhmicipal n' 6pO/201S. Lei Federai n" 10.520/2002 c .suas ailcracòcs
f direitos, obrigações e responsabilidades
pelos termo.s
proposta c pelas eláiisulas a
beaiir e.vpressas, delinidoras dos
titisdaparles:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. ■ Consliliii o^eao deste eomralo o fornecimenio pareelado de combustíveis automotivos para atender
ab denemdas da Scadona Munidpal de Administração, na Sede do Município c /ou
uinkiime e-peei ícaçocs. c|uanlidades e preços descritos no Ane.vo I do HdilaI IVcgàn Presencial P/ Sistemà
í r -^A Coniralada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas eoiKliçõe.s de.ste contrato acréscimos oii
M.p.e-oes na aqui.siçao dos materiais objeto da presente licitação, dc até 25% (vinte e cinco por ccnlo) do

^alur mieia! alualr/adu tio contrato, conforme Ari.65 da Lei n"8.666/93 com suas ulleriores allLÍações.

n.,r é.Si.stema
''í de Registro
^■^""'alaçàü
e.stá sendo
formalizada
de forma
Mod.ilidadc
p..r.t
de Preços
n" 146/20)9.
com ba.se
na Leiiiulireiii,
Federal por
n". 8.CÕ6.
de 21 dePreuào
JunhoPresencial
deTçÒl
Xuetu .Municipal n 6.->0/2018, Lei Federal n" ]0.520/2ü()2 c suas alterações. Decreto n" 7 89:'/^0)3 que
kegul.imeni.i o bislcma de Registro de Preços previsto no art. 15 da referida Lei,

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
2.1. -O valor total do coturaio é de RS 25.750,00 (Vinte ednco mil setcccniose dnquenta reais) O valor
mui.s.il ,1-cr pago e.sia condicionado a sua efetiva utilização no prazo temporal, ealeiilado pela miiiliplicpçà

«..o viiMiililalivo utilizado pelo valor unitário oieriado para os itens:

Av. Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000. Tc!.: (73) 3208-1124
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NOVA VIÇOSA.- BA SEDE E.'OU OEMAlSDISTRITOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOSPROOUTOS

<

ÓLEO OlESEL S10. Aii35:ccmik-:,:ci n.i Sslo do Muniepio Cou
dcmalsOisIfilos(AUTO POSTO CATAVENTO LTOA)

UtJD.

OUANT,

Valer Unit.

Valor Total

i,'iS

6.250

KS-l.i:

RS 25.230,PO

"

VALOR TOTAL R$ 25.750,00(Vlnteednco mil, sotccenlcsodnquodta rcsilsí.

Reajltante das quantidades conaantes da proposta de Prcço^ objeto do Edital do Prcaão

2ta de negodação feita f^o pregodro e Ata de Registro do
2.2.- O preço jmiposio c irraijosifivel, tluniiilc o prazo cic 05 (cinco) mc.scs, contados da líata dc aprc-sciilação
da proposta, por força do disposto n.a Icyislação cin vigor.

2.3.- Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal <!c Pinanças c necessário a apresentação da(s)
nota (s) fiscal (is), acompanliado do aicstarlo dc recebimento, dentro dos prazo.s c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação c o pagamento será efetuado até o 10''(décimo) dia úiil.
apos a apresentação da mesma. Ainda deverão e.star acompanhadas de Certidões Ncualivas Conjunta dc

Débito de ÍNSS c Fazenda Federal. CND Trabalhista, FGTS. Ceiiidòes Estadiin! e Municipal do domicilio
UII sctlc do licitarile, devidamente atualizadas.

2.4.- A empresa optantc pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntameute com a nota llseal a
compro\ ação da mencionada opção.

2.5.- O CONT^RATANtE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer litido lhe forem

iii.\idü.- pela CONTRATADA,cm decorrência de inadimplcmenio coniraiual.

2.6.- Nenhum laiuramemo da CONTRATADA será proce.ssado .sem que tenha sido prcvianicme emitida a
lespcciiva Ordem do forneamento;
2.7.- Fica a.s.scgurado a

OUN I HATADA,independente da apheaçao
de muitas, importâncias
C0NTRAÍA[fA'"7""r'"H°'
,''™"^'SrRAÇÃO
„ corrospondoincs
d. deduzir do a:
2.8.- Despesas rdaliva.s à coireção de eventuais falhas;

devido .é

2.8.1.- Dedução relativa às entregas de su;i responsabilidade não executadas;
2.8.2.- Déhito.s com a Administração Municipal.

2.3. . No5 preços olert;„lo,s propordr, do CONTRATADO já eçiáo inclusos Iodos os custos e dcspcs-is
rlçç.niemes dc Irsnspurles. seguro.s. i.„,rostos, trtsas de <|.,r,l.|„cr neturerc e outros t|u;,isr|uer que, direi,loií
uKlnetarnente. itnpliquein ou venham a implicar no fiel cumprimento deste iustniinemo

2.10.- Quando houver erro de qualquer natureza na emissão cb Nota Fi.sca[/ c/ ou Recibo, o referido
.üuiiiiemo será itnet ialamenic devühatio para substituição e/ou emissão de Nota de Correção licando

r2.11."rir
--'S::;:
Ocorrendo reajustes de preço.s, autorizado pelo Ministério cie Minas c Energia, através do
l)ep.inatm-ato Nacional dc Conibusiiveis, os mesmos poderão ter os valores contratados reajustados
2.12.-Os rcaliniiamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contraio, somente
i.Ki i.uiiL prt\ia auionzaçao do CONTRATANTE na forma prescrita no arl. 65 da lei 8666/93.

se darao com a üb.ser\Mncia dos procedinienlos abni.xo, obscrvaiulo-sc ainda, o prazo cslabdccido no Edital
para validade das propostas.
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2.12.1.- A cada pedido de rcvi.são de preço deverá comprovar as allcruçòcs havidas c jiislilicadas ilo pedido,
deiiioiistiaiido novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais dc
compra que comprovem os índices reivindicados.

2.12.2.- .\'a análise do pedido de revisão, dentre outros eritério.s. a Administração adotará para a verilicaç.ão

dos preços constantas dos demonsirativos qtie aeompanltern o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas
de reconiiccido porte mercantil, sendços e/oti pre.siadoras. dos mesmos ou simi]are.s. realizada pela própria
unidade ou órção ou por inslituio de pesquisa, uiilizandu-.se, também, de indiccs setoriais ou outros adotados

pelo Gowriu) i-ederul, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração .solicitada, ser
instruida da jusiificaiiva da c.sco!]ia da .Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis paru cada.

CLÁUSULA TERCEI RA - DA DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁRi A:
3.1.- As despesas decorrentes do presente contrato corrcr.ão à cottm das seguintes dotações orçamentárias:
1 l'iHÍer

2

i Oreao

2

1 Prefeitura .Miinieinal de Kov.i Viçosa

i üecretaria
Unidade

-d"!
.041)1

1 Secretaria Municinal de Administração
1 Secretaria .Muriieinal de Administração

Atividade

•s (j(jy

1 Executivo

Cifst.lo das .Atividades d.i Secretaria Municipal de
.Adininisiraeãü

I-.lenicnto

3590.30.00

lómte

00

1 Material de Coiisiinio
Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA,EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
4.1. - A vigência do presente será de 03 de feveraTo de 2020 a 30 de junho de 2020 podendo ser
i.mrri)g.-ulo._de comum acordo entre as partc.s e mediante Termos Aditivos, para cada exercício linanceiro
apu.s a veiilicação ila real necessidade da CONTRATANTE, nos lertnos do inciso II, do ail 57 da Lei tf
S.6óó/y.1, bem como alterado, cxccto no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões- de iiilere.s.sc público, poderá a qualquer tempo declarar o

term.no antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma noliílcaçào prévia com prazo de .10 (trinta) di-is
pata a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido :i CONTRATADA,o paaame.tio, se houver de saldo
relei ente a e.\evuçao dos ser\ iços.

CLÁUSULA QUINTA - Dl REITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.1." DA CONTRATADA;

5.1.1.- A CONTRATADA deverá lóniecer u objeto deacortio a necessidade da CONTRATANTE.

5.1.2.- A CONTRATADA será legai o llnancciramentc icsponsávcl por todas as obrigações e
com)>rom.sso.s contraidos coni terceiros, para a execução dcslc Contrato, bem como, pelos encargos
irtdtalhisias, juevideiiciarios, liscais, securitários, comerciais c outros fins, a olcs não .sc vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

5.1.3.- \ CONTRATADA assume inteira res])onsabilidade iiclo.s danos ou prejuízos caustnios à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes dc doio ou culpa, negligencia, impcrici.a ou impmdcncia, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prcposios e/ou empregados, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade, a fl.scniizaçào ou acompaniiamcnto feito pela CONTRATANTE ou por
■seti.s preposios;

5.1.4." .A CONTRATADA assumirá a rcspon.sabilid:idc total pela c.xccução do contrato.
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5.1.5.- A CONTRATADA obriga-se a nianler cstoriucs suficientes para atender as necessidades de
abaslecimemo cuiuido no Edital, que é parle iiitegi imlc de.sic Conii ato.

5.1.6. - Rcconliecer os direilos da ailminisiração, em caso de re.scí.sào adminisiraliv.a prevista no Arligo 77 da
I-ci 8.6ó(í/y3;

5.1.7; - A CONTRATADA deverá manler, durante toda a c.seeução do contrato, todas as condições de

liahiliiaçao e tiualificaçào e.\igidas na licitação, conibnne pres isto no art. 55. inci.so Xli da Lei tt" S.0C6''93.

5.1.8.- Comunicar a Prefeitura Municipal de Nova Viço.sa os eventuais casos fortuitos e de força maior,

rlentio do prazo de 2 (dois) dia.s iiicis após a verilicação do lato c apresentar os ilocun)cnto.s para a re.spcciiva

aprovação, em ate 5 (cinco) <!ias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não seicm
considerados;

5.1.9. - A CONTRATADA llca obrigada aceitar, nas mesmas cündiçõe.s contratuais, os acréscimos on
.snpicssõcs i)ue se lizcrcm nas obras, serviços ou compras, até 25'/íi (vinte e cinco por cento) do uilcr inicial
atualizado do contrato para os .seus acréscimos.

5.1.10.- rbrnecer o objeto coninitado dentro do.s prazos estabelecidos no Hdiial o Contrato,
5.2.- DA CONTRATANTE;

5.2.1.- Pagar cotifonnc estabelecido na Cláusula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
CoiiU'.-uo, na iniegralidadc dos seus termos;

5.2.2. - Os íornccimcntos serão accnipanluubs c fiscaIiza{lo.s pelos respectivos Sccrctário.s Municipais
ordcnadores das despesas, segundo as unidades solicilantcs, ou outro senador designado para substitui-lo
que anotará cm rcgLstro próprio as ocorrências rcl.icionadas com o fomccimonlo dos produtos dcierminandô
u tiiie tor ncccssiino à regularização das lálias ou defeitos ob.servados.

5.2.3.- Poderá a liscalização ordenar a siispcn.sãü total ou parcial dos serviços, caso não sojain atendidas,

-iplica" a CON^^

reclamações que fizer, sem prejuízo de oiilra.s sançõe.s (|uc possam se

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO.

6.1. - O actmipanhamcnlo para o (lel cumprimento c e.xccução tlesie Contrato, serão feitos pela

.servidora

Atiministrativos do i'oder Execniivo, conforme l'ortaria n"

{(b/2()17 lotado. .1 qtiem cahera a responsabilidade de fazer cnniprir rigorosamente, os prazos, condições e

dIspo^:çoe.^ de.^te Contrato, bem como. coitiumcar às aulorkiades competentes qualquer eventualidade oiie
gere a neee.ssiclacle do medidas de ordem legal e.'ou admini.slrati\a e a llscalização do contraio caberá a
-servidor .Sr. Ademlson Nascuneiiio Macedo, Ci'I": 358,641.336-04 Matrícula n"fi5S8,

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

7.1.- O CONTRATANTE poderá modificar uniíatcralmenie o iircsente contrato para mclbor adequação d.as
ImalKladcs de mieresse publico, rc.spcii.ndus os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA- DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:

1.-- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, cm caso de rescisão administrativa

8.1.
pi

e\'i.sios 110 art, /7 da Lei I-edera! ir, 8.666 i!o 21 de junho lie 1993.

CLÁUSULA NONA-DA RESCISÃO:

celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos árticos/

' I c /b ca Lei l eiieral if\ S.666,'93. de 21 de Jiinlio de 1.993 c alterações cm vieor.
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Parágrafo Primeiro - O comralo para o fomccimonto lins pro<liitns poderá ser rescindido jKir itiiciaii\'a da
CONTRATADA, no caso dc descumprimcmo das normas cuinraiiiais pelo CONTRATANTE, medianlc
ação judicial cspecialiiieiite iiilauada para esse ílm;

Parágrafo Segundo - Na hipóicsc prevista no paráyrafo anlcrior, os serviços pela CONTRATADA não
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada cnijulendo.

Parágrafo Terceiro ~ A rescisão deste contraio implicará retenção dc créditos decorrentes tia contratação
caiisailos ao CONTRATANTE,bem como na assunção do objeto do contraio pelo
CONTRATANTE na lornia qncc niestno determinar,

CLÁUSULA DEZ-DASPENALIDADESE DASMULTAS:
(l';sciimpnmcnio de tniakiiier tláusnh eoniranial sujeilar-sc-á as se-tnimes
I - advertência;

II - suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento dc contratar com a Administração por
prazo nao superior a 2(dois) anos;

'
'

III - declaração de iitidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública cnquattlo perdurarem
os motuüs deteimiiianlcs da )Himçao ou ate que seja promovida a reabilitação perante a próitria autoridade

i

ciuc aplicou a j)eiialidade, c|ue sera conccdicb semi>rc que o eotilralado ressarcir a Administração pelos
prcjui/os resuliamc.s e aiKts decorrido o prazo da .sanção aplicada com base no inciso amcriof
1\ - Multa por atraso injustilicado ito romecimenio. (lue será eiadnacla de acordo com a gravidade da
inlraçao, obedecidos os seguinles limites má.xímos'

1
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°
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P"-J» J» -.fe-lOcnt. „c o

r',",'"".
° CONTRATANTE
s.-rio obrig,-,loriama,t.- rcgislrach, „o
L.ida.stro de I-oi nccedores do
Município de Nova
Viçosa-BA.

dias ou ser.io
dlTs'oif

deduzida.s
da contratação,
prévio
T'"doI valor correspondente ao '■valor
'«P"'"nneamcnl
c no prazoapôs
.mximo
dc 05nrocesso
(cinco)

■;:S'

°

-

-si

CLÁUSULA ONZE -DA VINCULAÇÃO:

111.- O presente Termo de Contraio encontra-sc vinculado ao Edital e setrs anexos do Prccão Presencial P/

Piívi^n'

íodginSl'retlTkía

proponon.es c a Ata de Registro de

CLÁUSULA DOZE - DOS CASOS OMISSOS:

^ 12.1.- Fica esiabcleeido cpie caso venlia ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados
casos omissos, estes scrao resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais

normas reguladoras da matéria e em especial a Lei n" S.666/93. aplicando-lhc, quando for o casr
siipleiivamenlo os Ibincipios ila Teona Geral dos Contratos estabelecidos nu Lceislação Civil Brasileira e;
disposições rio Direito Privado.

"
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CLÁUSULATREZE - DA PUBLI CAÇÃO:
13.1." A CONTRATANTE pioviclciiciará a pubiicavâo cieslc Coiiiraio, por extrato, noá locais lic costume
coníbrnic prazo dclaticlo na Icnislaçíiü pertinente.
CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO:

14.1.- As partes eleaeiiM) l-oro da Conurca dc Nova Viçosa - Italiia, com exclusão de quakiuer outro, por

m;us privilegiado que seja, ptira dirimir quaisquer diávidas emergentes do presente contrato.

E por assim estarem, justos e contrat,ados, assiiiatii o presente instrumento cm 03 (três) vias de imial

teor c ferina n.n presença de 02 (duas) testemiinlia.s, [wra que surta seus jurídicos c Icuais eleitos.
.Nova Viçosa-Baliia, em 03 de fevereiro dc 2020.
w

REFE|<TOAlUr;/ICIPAL
CONTRATANTE

DANIEL SPENGIÍR^ATOS^SÕUZA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS;
r-

NOM

^

CPF

E: 0%-yv^ Acwo fbo
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I-KEÇOS N» 146/201» E ATA IJE HKOISTIM) l)E I'KEÇO .V 1')5/2II1P ORIUNDO UO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N*. 654/2019.
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e.v|>L'tilie;if6eK, iiuaiilidades e preços descritos no Anexo 1 do Edital Pretâo Prcseneinl I'/ Sistema dc Ucgisira de Picçi»
it", I.IWDiy c na Cláusula Se^iiiiJad.i Ala deUct'sliodc Preços n» 195/2019 viiieitlad.i a este eumrato.
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ALTERAÇÃO CONTJtATUAL N'17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO ros TO CATA VENTO LTDA
CN1'J u^W.VZS.OCÜ/Uüül-ÜS

LARISSA TOIIRES CUNHA nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm 06/07/1990
SOLTEIRA. EMPRESARIA, CPI" n' 092.958.336-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE

"1
c.-tpcdidur PCE.MG - MO. residente c domiciliado nofa)
ES1IL\.DA PEDRA DO EMBUQUE. 431, CASA 15, CAMPINHO PORTO
SEGURO, UA,CEP45.310-00'J, DRASÍL.

NINA LOPES TQÍUÜ2S DI/VS uacíuiiulldadi: BRASILEIRA, ntciuida cm 11/03/195(5

c:i.sada era COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA. CPI- a"
289.564.356-34, CARTEIRA NACIONAL DE HAniLITAÇÂO a" 03276992566

órgüo cxpedidor DEllIAN - DA, resldcatc c dotuieiliailo no(a) ESTRADA. PEDRA
DO EMBUQUE, 431, CASA 15. CAMPINHO, i'ÜR-|-ü SEGURO. HA CEP 45 810000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada dc nome cmpn:suri.al AUTO POSTO CATAVENTO
LTDA, rccistnida legalmente por contraio social devid.nmentc aninivado nesta Junw

Corncrcial do Estado ófí. Balih, sob NIRE n' 292ÜI987510, com sede Avenida
Occünica, 1000 , Presidente JoKé Siimey Nova ViçosOt DA, CRP 'IS.ÇIO-OOO
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídic.-i/MF sob o n"

02.725.0(30/0001-05, deliberam dc pleno c coaaim acordo njmaaram a prcsoac
ulleraçiiO contraliuil e Coas»!i<l:'.';ão, uos termos <ta Lei n° 10.406/ 2002, mciliatjlc a.s
condições cslabciceidaa nas clóusula-s .seguintes: -

. V...

.'•■•L

'

. ABERTUHA/.\l,'í'ERAÇÃO/BAlX.*V DE FTLIAL

CLÁUSULA PIUMEniA. A filial registradu na Junta Comercial du Estado da Dahiii

sob NIRE n» 29900587606 c CNPJ n° 02.725.050/0002-88, passa a fazc-lo no seguinte
endereço sito à 'niEVO BR 418/101 KM 99, S/N°. TREVO/POSTO DA MATA
NOVA VIÇOSA.. CEP 45.928-000 BA.

OlIJETO SOCIAL DA FILIAL

SERVIÇOS. DE LAVAGEM, LlIDRíFrCAÇAo E POLIMENTO DE VEÍCULOS
.VAllHJJSTA

VEÍCULOS

DE

AUTOMOrORCSsCOMÉRCIO

LUDIUFICANTE.StTiU\NSPORTE

RODOVIÀIUO

COMUU.STÍVEIS

VAKEJl.STA

DE

CARGA

PARA

na

"XCFTO

PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL .
4930-02
SiiCUNDAPJA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PvrETO

1'kODUTOS

r-ERicoscs

n

í-iudancas.

Ue<i:ai70í)00026.S159

P.igina 1
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Esta e<5p!a íoi autenticada d.gieiliiicnlo o assinada em 12/05/20*7
per HCiio Portela Ra.mos • Scc/eiarlu GuaO

'

ALTERAÇAO contratual N* 17 c CONSOLtDAÇJlO DA SOCIHDADf"^-vico^>:
AUTO POSTO CATA VENTO LTDA
CNPJ n"02.725.060/OÜ01-05

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE

PRODUTOS PERIGOSOS

KODQVlAlUO

DE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

LOCAÇAo de automóveis sem CONDUTOR
CNAE FISCAL DA FILIAL
4731-8/00 - comércio

varcjisla dc combusiíveis para vuk-uJos autoíiiü(orc%.

4S2Q-0/05 -serviços dc lavagem, lubiiflcução c puliiiieiilii
4732-0/00 - comércio varcjisla dc lubrificantes.
4930-2/01

dc veicnios autumotorcs.

- transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos c mudanças,

municipal
4930-2/02

- transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos c niiiduuças,

ínCerniuiiicipai, intcrcaUiduuJ c Inlcrnacíoanl.
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos

4930-2/04 - transporte
77J.J-0/Ü0 -locação

perigosos.
rodoviário dc mudanças.

de automóveis sem condutor..
DO FORO

CLÁUSULA SECUNDA. O foro pani o exercício e o cumprimento dos direitos e
obngaçõcs resultantes do contrato social pemiimccc NOVA VIÇOSA
Em face das alterações acima,cotuoUda-sc o contrato social, nos termos Un Lei n®
1U.4()6/2002, mediante as condições c cláusulas scgulnlcs
t

f_ARISSA TORRES CUNHA nacionalidade DRASILEIRA, nascida em 06/07/1990

SOLTLlR.\ EMPRESARLA CPF/MF n" 092.958.336-19. CARTEIRA DE

IDENTIDADE n' MG-11.089.875, órgão c.xpedido,- PDLICI.A. CIVIL DO EST.^DO

DE MINAS GERAIS - MG, residente e doniíciliado ito(a) ESTRADA PEDRA DO

EMBUQUE.431. CASA 15. CAMPINHO.PORTO SEGURO. BA.CE? 45.810-000.
NINA LOPES TORRES DIA.S nacionalidade fiR.,\SILErRA. naacid,. em 11/03/1956
casada cm COMUNHÁO U.NIVERSAL DE BENS. EMPRESAIU/v. CW/MF n®
289_.56-4.356-34. CARTEIRA NACIONAL DE ilABlLITAÇylO n« 03276992566
ótcuo cxpedidor DETRAN - BA, residente c doniiciliudu iio(ii) FSTRADA PEDRA*

foo, bSsil""'

™kto sbÍuW

únicos sócios da socied.-idc limitada dc nome- empresarial AUTO POSTO
U

Rwj: BI7D00002Ó5159
Página 2

Certifico o RcQislro sob o tt" 9/GC1657 em 12/05/2017

s

Protocolo 17.193873000 ia'0.l/2017

Nomo ia Gtnprusa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA NIRE 29201907S1C

Este cíocutJiento poJo sor vorificsdo eni hU?://r«gln.|ucot).ba.gev.br/AUTE.NTiCACAOCOCUf.i£t7TOS.'AlAE.'J
Chancela e-232a030.:5305

Esta cópia Io! nutontic.ac.T Uiallatmonta o asRinadn om 12.'35/2C17
pc; Hélio Portela Rumos - Socreiério Gerai

tCAO.aspx

ALT12RAÇA0 COIV J IOVTUAL N° 17 e CONSOLIDAÇAo üA SOCIEDADE
AUTO POS TO CATAVENTO LTDA
CIVIM n" 02.725.(16(1/0001-05

CATAVENTO LTDA,rcp.wtrada IcuuImciKc por contni(o social duvitlanicnlc arquivado
nesta Jíinla Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 2y2ÜiyíJ7516. com sede
Avenida Oceânica, 1000, Presidente José Samcy Nova Viçosa, BA, CEP 45.920-000

devidamente inscrita no Cadastro Nacional dc l'cüsoa Jurldica/MJ' sob O n"
02.725.060/0001-05, resolvem assüit consolidar o eonlrato:
DA DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A socii:dndc gira .çob o nome emprtssarial AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede no município dc Nova Viçosa
E-çtado da Bahia, CEP: 45920-000, na Avenida Oceânica, N° 1000, Bairro Prwidcntc
Josc Sanicy.
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA COMÉRCIO VAREJISTA OE COMBUSTÍVEIS PARA
AUTOMOTORESíCOMÉRClO ■

VETCULOS

VAREJISTA

. DP

L^RIFICANTESíLOCAÇAO de automóveis sem C0NDUT0R:SERVlÍ2by
DE LAVAGEM. • LUDRJFICAÇÃO E POLIMENTÜ DE VEÍCÜLÓS

••

AUTOMOTORJ;S;TRANSrORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ^XCEIO

PRODUTOS

PERIGOSOS

E

MUDANÇAS.

lNTEiLMU^BCI".ÍL.

DE
EXCLIO '^í'™'^C'O^AL;TRANSPOilTn
PRODUTOS PEIUGOSOS
ERODOVrÁPJQ
MUDANÇAS

CARGA,

MUNICIPALiTRANSPOKTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇASTRAN^RTE

RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

KANSPORTL

CNAE FISCAL

""■''"stívcls para veículos nutuniotercj.

lubrincuçSo c polímcnto dc veículos automotores

4732-6/IJü-comercio varejista dc lüürineantcs

mun™."

motores.

rodoviário dc carga, c.rcoto produtos perigosos c .nudanças,

4930-2/02 - transporte rodoviário dc carga, exceto produtos perigosos c mudanças
mterniuijiclpal, Intcrcíitadual c intcriinvioanl.

4930-2/03 - transporte rodoviário dc produtos perigosos.
4930-2/04 - transporte rodoviário dc mudanças.

Rcq:81700000265159

• •
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Corliíico o Rugislro sol> o ii" 97601057 om 12/05/2017
Píoloeolo 174928730 do ia'0.i,'2017

Non-.e Ca empresa AUTO POSTO CATAVSNTO LTOA MR£ 292019S751C
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\
Eslo Cocutr.onio podo ser verificado em niip9/fooin.juccb.bQ.cov.tif/AUTENTICAC:AOOOCUMeNTOS/AUTENTrc^An
Cliartcela 6.1202400Ü-193Ü5

Esla cópia foi aulenUcada digitalmcnío e assinada cm ia'05/2Q17
per Hélio Portela Rames - .Secralário Geral

V

ALTERAÇAO contratual

17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCf£DADE

AUTO I'OSTO CATAVENTO LTDA
CNTJ n® 02.725.060/0001-05

771 l-O/OO - locflfüo de automóveis sem cuiidiitur.

O.AUSUI^ QUARTA. O Capllal Social é dc RS 51.000.00(Cinqücnla c Hum Mil

foorHu?nVÍÍ°
T uma
5I.000(Ci.^_aL-nta
e Hum
Quotasdode
valor
nominal
de RS
l,00(Hum real)cada
intccraliaadas em
moedaMil)
corrcnUs
País.
msüu
subscritas:
LAIUSSA TORRES CUNHA
NINA LOPES TORRES DIAS

25,500 quotas
25,500 quotas

tSENC/

RS 25.500,110
RS 25.500,00

totalizando.

51.000 quotas

IK

RS 51.000,00
V-irnr^:

DO INICIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA,A sociedade iniciou suas atividades cm 14 de Julho de 19,98 e

seu lirazo é indeterminado.

DA CESSÃO DE QUOTAS
• i

CLÁUS^A SEXTA. As quotas sSo indivisíveis e não potlerao ser cedidas ou%'

^nsícndas a terceiros sem o conscnlimcnto do outro sócio, a quem ílca assegurado cm
Sfformalizoiido. sc realizada
®
'íe preferência
paracontr.ituaI
sua aquisição
se postas à
\euda.
a cessãodclas,
a oltcrução
pertinente.

Parforafo Ünico: As quoir^ nSo poderão ser vendidas à terceiros, e;^ceto .sc houver por
meios comprobatoriüs o dcsintcrcs.se das partes dos descende.iies c ascendentes dos

SÓCIOS da empresa cm tempo <lü stia venda.

nocntcs aos

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade dc cada sócio 6 restrita ao valor dc suas

quota.',, mas todos respondem soiidarimncntc pela inlcBralização do capital social.
DA ADMimSTOAÇÃO

Req:81700000265159
Página A

Cer.ífiso o .qegisiro sca c n'97Gí51657 em 12/05/2017

,

I Qjí

Protocolo 17-1938730 00 18Í0-1/2017

Nonio da em,orcsa AUTO POSTO CATAVÊNTO LTDA NIRE 292019875)0

^

\
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I
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Esta cópia /oi auleniicaüa Cigitaimcnto e assinada om 12/05/2017

I

per Hélio Ponu'l;i Ramos - Socrut.lrio Geral

ALTEIIAÇÃO CONTItATUAL N» 17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCCiDAIÍ^B^íí^.-r^V-'
AUTO POSTO CATAVKNTO LTDA

CNPJ n" Ü2.72S.0<5O/I)001-«5

iS

CLAUSUIiA oitava,a uduúmstnivâo da socicdndc cuberá JSOLADAMENTI]0(0)
Sócio(n) NINA LOPES TORibES DIAS com os ))od<.Tos c airíbuiçOcs do rcprusciiiaçüu
ativa c ptissiva ru socivdado, judicial c c.strajudicialmccic. podendo praticar todos os
atos compreendidos no objeto social, sempre de iiilcrcssc d;i sociedade, aiilúrizado o uso
do nome cmprestirial. vcd.ado, no cuUiiito, fazc-lu cm atividades estratilias uo iniere.sse

social ou assumir obrigações seja em íavor de t]iial()ucr dos cotistas ou de terceiros, bem

como onerar ou alienar bens Liióvcis da sociedade, sen» :unonf.açQ{) do{s) t)ul.'o(s)
sócio(s).
DO exercício social

CLÁUSULA NONA. Ao tcnnino de cada cxercicio sochl, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificiidus dc sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial c do balanço dc resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção dc suua quotas, os lucros ou prejuízos apurados.
DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS
*••«»
•••••

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro rncscs seguintes ao tcnnino do exercício soci/tli os *••••1
V*
sócios deliberarão sobre as coutas e designarão administrador quando for o caso.
DA ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, nbrir ou
fccluir filial ou outra dependência mediante ahcraçrio contratual a.ssinada por todos os
sócios.

DO PRO-LADORE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo dc "pró-laboro", observadas as disposições rcgulamcntares
peniiicnles.

Rcq: 81700000265159
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ConlíicooRogisifosoüo ti*9766iG57 um 12/05/2017

&
mCEB

Pfctsccio 174933730 do 13.'0-".;2017

Nome dn empreso AUTO POSTO CATAVSNTO LTOA MIRE 2920193751S

Esto ílccumunto podo ser veiiílcado um Iitlp://f09ln.jucub,ba.gov,Pr/AUTENTICACAODOCUMENTCS/AUTENTIÍ ACAO.aspx
Ctiancela 64252-100049305

Esta cipm foi cutcnticada dcitalmentc e assinada cni 12/03/2017
per Hélio Portela Ramos - iiucrstário Gemi

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADF
ALTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ a" 02.725.060/0ÜÜ1-OS
DOS IMPEDIMENTOS

CI.ÃUSULA pÊCCVlA TERCEIRA. F.ilccendo o.i iiiicrditaib qualquer sócío a

soc.edadc conlii.uani suas aüvidadcs com os herdeiros, succssore.s o o iicupaz Nào
sendo possível ou incxLstinclo mtcrcsse destes ou do sócio rciiiattcNcejiie, o valor dê seiu;
Jiaveres scró apurado c liquidado eom base na situação patrimonial da sociedade. A data
da resolução, venfieada em balanço espccíultnentc le\Tiniado.

DO DESEMPEDIMENTO

CLÃUSULA DÉCUVLV QUARTA- O administrador declara, sob as penas da lei de
vuaude dc coudcnaçao crimimvl, ou por sc encontrar sob os cfeiios dela, a pêna que
vede, ainda que Icroporariamcntc, o acesso a carjios públicos, ou [wr crime raümentar.
dc prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou cunirj a cconc.mia popubr'
que não está ünpedido de exercer a admiuistmvdo da sociedade, por lei especial ou cm

cotitra o si.stcma financeiro nacional, coiilra normas de defesa da cnncoirêncta, cònrrtrtí
rclaçdcs dc consumo, fc publica, ou a propriedade.

'

.

•»».

DAS Fa,lAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A sociedade pos.sui filial 01 (hum)comscdc ta no
Trevo BR.418/101KM 99, S/N®, Trevo/Posto da Mata, Nova Viçosa- BA CEP 45928000, devidamente inscrita no CNPJ sob n® 02.725.060/0002.38, MRK sob n®
29.900.587.606 de 04/02/1999.
o , .ivjki- soo n

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade possui filial 02 (dois) com sede nn
Avenida Antonio Carlos Magníliaes, 1809; Centro/rosto da Mala. Nova Viçosa, CEP
45.928-000 BA. devidamente inscrita no CNPJ sob n" 02.725.060/000--C9 NIRP aub
n®29.9D0.591.S9I dc 07/0-1/1999.

'

...rx
Rcq:81700000265159
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Pfoicccio 17.1533730 tíc 18/0-1/2017
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Esta cúpín lei autsníicatía tíigüalmenle e assinada em 12/05.'2C17
por Hélio Po.dola Ramos • Sscreíário Geral

CNPJ n* Ü2.72S.O(;0/ÜO(H-05

D
dovida,„„.c
dc 2<1/09/2004.

1.0=5^ lil,-.,] 03(oc.)„„
CNlvlb".02 7?3
000,OOt«!irNn7r"^b
''F'' «'^0-000,
'^5.UOO/Ü004-40, NUUi sob ri° 29.900.759.083
DO FORO

di,oi,„, C "^risíçte a",

VicSsA™'°

E. por «tarcui íissiui justos c contralaclos. assinam este in-ilnuocnto.
NOVA VIÇOSA,25 dc março dc 20J

vQÜ^
LARiSSA TORRES CijNHA
CPF:092.950.336-19

(%\(%(L

•••r..

í'-.;';-. V' ,

i/lâU
NINA LOPES TORRES DIAS

r'v—

CPF: 209.564.356-34

'vV>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OAQAHlAs

• V-F CERTlFICOOnECtSTUOEM. 12/O5'201 r'S03 N*;N^7e81557
•/ÜCESp,oi&<ele.;' 17/ÍS397J-S^-OE ie/Oi/2017 _

\

•

C?

,i;tt,Hroo^2V 2 01#9T51 6
«iPtíl P55IO C».IM'tK10 Lir*

S^-/: -

^l£l.lO l*ÜKrELA RAMOS

j

•' •

\

N-.-

S^ÊCRETAliia-GERAL

tleq: 817000002(;5 J 5?
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Nc.ms Ca empresa AUTO POSTO CATAVEN70 LTOA N1.R5 2®2019''7515
JUCEB
EspS cópia /oi auteiiircada Clgrlaimenís e assinatía em 12/05/2017
per Húüo Pofiela R.imos•Sccrotirlo Geral
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VINCULADO AO PUOCLSSO ADMINISTRATIVO N"
Hn-A/2021).
ki:i'i:ki;n'i I';
ao
contrato
n".
2559/2020.

DIC

LORNr.CLMKNTO

RARCKI.ADO

l)K

co.miu:stí\t:i.s aii iomoi ivos. quh ilnirk si
CLLÍvIlUAM Di; UM l.ADO. (J iMUNICÍI'IO DL NOVA
viçosa, do ouiro. a i:.mi'Ri:sa; auto rosto
cata\'i:nto i.tda.

Air.i^ós a., inoonic Termo Adilivo. do um I;kí.. o MUNICÍPIO DL NO\'A VIÇOSA. ESTADO DA RAlllA. possi..i
Jiiii>iio;i do lüioilu púl^lico itiicnio, íumiíio no C.NTM soli <i ii" I3.701.53l/000l-j'). oimi sedo na Avenida Oceãnic.a. n"
loijiiii AItuíIki.s I. Nova Vieosa'UA, no.-^ic aio. icpreseiuado pelo 1'reroiio Muiiicipal. Sr. MANOEL COSTA
AI.MI-.IDA. Inasiloiro, divoreiado. eonieicianie. ÍTI-' sob o n". 05fl.')<'7.7J5-2ii, doinieiliado na Rua São Hotiediio n".

2.^5. (.'oniro. Disirilo de Po.sui da Mala CL!': Jp.928-000, Nova Vi^osa-IIA. doravanlo denominado sinipie.smenle

CON TR.VT.AN TL. c dc oulfo lado. a làiipresa AUTO ROSTO C.ATAVLNTO LTDA. pessoa jurídica de diroilo
piivado. iiiserila no CNPJ sob ii" ll2.72.^.06(ldKHU-05, siliuida na Avenida Oceânica, ii" IODO. Prcs. José Sariiey. Nova
\'ii,"sa-lLA. Ne.sic aio represemado pelo Sr. Daniel Spencer Maios Sou/a, brasileiro, casado, gcrcnlc ndminisiralivo.
iiisviiio no C!*l' ii" 051.826.986-82. denominada CO.NTUATADA lêm enire si justos e avcnçados, e celebr.nndo o
pivNonie loinm adilivo ao contr.ilü n". 2559.-2Ü20 vinculado ao PregAo Presencial iV Sistema de Registro de Probos n".

Ml' 2ul'». Processo Administrativo n". 81 )-.A-2')2(> c .Ata de Registro dc Prcvos n'' 195'2019. sujeiiando-se as panes às
laTii.i» discíplitiaros da Lei if". 8.6(iíi, de 21 de jimlio de 1993. e à.s seguintes elãusiila.s:
n.AlSl LA PRIMEIRA-DO OB.IETO.
LI

O jtresenle lenno aditivo leni conto olijclo a Prorrogação da vigência do Contrato n®. 2559/2020, rintiado cnlrc as
IviMcs ciit ()3'(i2/2ü20, coitt vigência ale 30/1)6/2020. passando sua vjgcncia nié o dia 30/09/2020. a paitir do dia
o l'07/2020. Cujo objeto é o l'oniccinieiiio Parcelado dc Combustíveis Auloinolivo.s para atender as demandas da

.toeiol.iria Mimleipal de Adiuiiiistraçâo. iia Sede do Município c / ou ilcmais Di.strito.s, conforme cspeciricaçòe.s,
i|iiauiid.iiie e preços descrito no anexo i ilo lidilai Pregão Presencial i'/ Sistema de Registro de Preços n". I-16'2019
e n.i Cl.uiMila Segunda da Ala de Registro de Preços n", 195/2019.

CL.ÃUSIT.A SECUNDA - DA .lUSTIEICA ITVA.

2.1 - Ju^1iliea•^c a celebração do pre.seme aditivo, a necessidade da eoiiiinuidade dos serviços coniraiados para
eoiiiiiiu.ir o lurneeimeiito parcelado de Combiisiõ eis, para atender a Sceielaria Municipal de Administração na Sede do
•Mimii ipio c-ciu demais distritos. Considerando o saldo dc contraio no valor de R.Ç 19.570,00 (dezenove mil tiuinhcntos
,e setenta leais) ile acordo com o relatório ile aeompiinitaiitemo da c.xcetjção do contraio,(cndo cm vista a necessidade de

manicí o l-orneeiinento de continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal dc Adminisinição.
C L.U .SULA TERCi:iRA-DA RRORROUAÇÃO.

3.1 - l iea pronogaJa a vigciicia do contraio nU 2559/2020. firmado cmrc as paiies em 03/02/2020. com vigência ulê
.■•11(16 2u:o. pa.-sando sua vigência até o dia 30 0'/'2020. a partir do dia 01/07/2020.

C L.U SI LA Çll ARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Piidvr
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.Secretaria

204

liiiídadc

21)401

PRLI-LITURA MUNICIPAL DL NOVA VIÇOSA
Sccrelaria MiJiiieipa) dc Adininisíraçãii
Secretaria Mniiici|)al dc Admlnislniçãn

.Atividade

2.ÜÜ'J

Oesião das Aiiviii.ides da Secretaria Municipal ilc Administração

l.kincniu

3390.30.00

Material dc C onsumo

I'(inlc

00

Recursos Ordinários

CLÁLM LA QUINTA - DO FUND.AME.NTO LEGAL.

Av. Oceânica, n' 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.: (73) 3208-1124
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!-'icani talineaclas as demais cláusulas c coiidiçiles csiabeleciilas no cniiiiaio ürigliiáriü. Ininado entre as pai

( I.ÁI.SI I.A SK riMA - DA Pldtl.lCACÃO.
7.1 O (ire-oiiie rernio -Aditivo ilevcr.i ser publicado, em e.Mialo, no Diário üllcial do Municipio. dentro do pra/o
l'iv\ isto Uii paiágrald único do art. (il. Hcando condicionada a essa publica^áo a plena clicácia do mesmo,
li. para ilnne/a c ealidatie do ipic íbi pactuado, lavtou-sc o presente termo aditivo ein 03 (trcs) vias de igual teor e
forma, pai.i ijiic surtam um só efeito, as i|uais. depois de lidas, são assinadas pelos represemanies das parte.s.
t'ONTR.A T-AN TI: e CONTRATADA, e por duas Icslemunhas presenciai,
Sova Visosa. ilaltia.Dl dejiinlu»de2020,
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ER9WJGHNY8FNUOFKAIMLUQ
Esla edição cnconira-se no site oficial deste ente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À OlVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

CNPJ: 02.725.060/0001^5

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de juiho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:05 do dia 08/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2021.

Código de controle da certidão: 6BE2.90E7.AEB1.D8F1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

02.72S.060/oooi-05

Razão Social:

auto posto catavento ltda

Endereço:

av oceanica looo / pres íose sarnêy / nova viçosa / sa / 45920-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.

O presente Certificado nao servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Va1idade:ll/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091109282395815690

Informação obtida em 28/09/2020 11:55:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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JUSTIÇA LX; TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.725.060/0001-05

Certidão n°: 24450134/2020

Expedição: 28/09/2020, às 11:54:28
Validade: 26/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que AUTO POSTO CATAVENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 02.725.060/0001-05, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho e

estão

atualizados

até

2 (dois)

dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciérios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou

Comissão de Conciliação Prévia.

U-JVidili:

Emissão: 30/09/2020 15:14

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emlllda para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3-956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20202810638

razAo social

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ

INSCSlÇiO ESTADUAL

02.725.060/0001-05

049.579.538

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos cs seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/09/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http;//www.sofar.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,

réginii I dc I

RciCcrlidiioNegiitivs.rpl

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÊANICA, 2994
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA - BA

/.S-' , ,

CEP: 45920-000

.et

CNPJ: 13.761.531/0001-49

■* --■■■"
r"0;
V;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número; 000291/2020.E

Nome/Razão Social:

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

Nome Fantasia:

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

Inscrição Municipal:

50077

Endereço:

AV OCEANiCA, 1769

CPF/CNPJ: 02.725.060/0001-05

JOSÉ SARNEY - ( Area Litorânea )

NOVA VIÇOSA - BA

CEP: 45920-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM ASER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
•• **w*w • e

É•É

wwww**

Esta certidão foi emitida em

•••*

08/09/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 08/10/2020

zsta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão; 1600005113180000000164030000291202009089

Certidão emitida eletronicamente via internei. A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

https://novavicosa.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 26/09/2020 às 11:49:51

Nova Viçosa - BA,04 de Setembro de 2020.

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Contabilidade

Em acordo ao Ollcio Rcquisilório Oriundo da Secretaria Municipal de
Administração, solicitando o aditamento de prazo do contrato n° 2559/2020, que

tem como objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.
2559/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2020, COM VIGÊNCIA

ATÉ 30/06/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30/09/2020,
APARTIR DO DIA 01/07/2020. CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO

ÍARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA
SEDE DO MUNICÍPIO E / OU DEMAIS DISTRITOS, CONFORME

ESi^ECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E PREÇOS DESCRITO NO ANEXO Í DO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.

146/2019 E NA CLÃUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N°. 195/2019, pelo período de 01/10/2020 a 30/11/2020. Empresa: AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N° 02.725.060/0001-05. Solicito

deste Setor, informação quanto à existência de Recursos Orçamentários e Dotação
Orçamentária capaz de custear a respectiva despesa.

PREFEITO

NICIP

Endereço: Av. Oceânica, 3100,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-maíí: gabínetedoprefeitotSgmaíl.com - CNPJ n®: 13.761.531/0001-49

Dé

N^VA

Do: Setor Contábil

Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de Fornecimento
de Combustíveis para secretaria de Administração, decorrente da presente

solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

204

Unidade

20401

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração

Atividade

2.009

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de
Administração

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA,04 de setembro de 2020

LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CRO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:73 32081124 E-mall: controlador1anv@emall.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa/BA 08 de setembro de 2020.

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Jurídico

Solicito a esta Assessoria analise e Emissão de Parecer jurídico para atendimento ao Oficio

Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Administração. Solicitando Prorrogação da
vigência do Contrato n°. 2559/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o
Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Administração, na Sede do Município e/ ou demais Distritos, conforme
especificações, quantidade e preços descrito no anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de

Registro de Preços n°. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata dc Registro de Preços n°. 195/2019.
Com a Empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
02.725.060/0001-05.

Av. Oceânica, n"2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Te!.:(73)3208-1124
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n" 1072/2018- FLS. 1 de 2

V7,. n.:.

MUNICiPtO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARFXER JURÍDICO
Processo Administrativo n'',877/2020

Pregão Presencial n". 146/2019
Interessado: Secretarúi Mimiciirul de Administração
Assunto: Análise do Segiuido Tcnno aditivo para prorrogação dc vigência contratual
Direito

Administrativo.

Licitações

c

conlratos.

Minuta
de
aditivo
contratiKil
Prorrogação
excepciona! de vigência. Fmtdatiwnlo jurídico: art.
65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se dc coasuha sobre os aspectos jttrídico-formais da minuta do Segundo Tem»
Aditivo ao Contrato n". 2559/2020. fimvido com a cnprcsa AUTO POSTO CATA VENTO LTDA
cujo objetivo c a proiTogaçào dc sua vigência até o dia 31 dc dezembro de 2020, considerando o

objeto contratual que c o fomccimento parcehdo de combasiiveis para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Admbiistração.

No que inporta a presente análise, os autos, vieram insiniklcs com os seguintes
documentos: a) solicitação do Secretário Municipal de Administração justificando a necessidade da
alteração; b) Contraio; c) Tem» Aditivo:
É o relato do essencial

2. ANÁLISE PRELIMINAR.
Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerÓTcnto fonnulado se restringe
a prorrogação de pnizo da vigência contratual e a po.ssibilidade jurídica resta airpanida no art. 57,

II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o nx:sn» está sendo cunprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regulanrtcntc, sem manifestação
contiárla tieste sentido.

3..\NÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Para o exan» da alteração pretendida c o cnquadi-an»nto legal dos fetos apresentados, é

inprescindivcl a cLtssificação do objeto contratual quanto à sua natureza.

Em regra, a diaaçào cios contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o
limite de 60 (sessenta) irteses, por imposição da Lei n" 8.666/1993. No caso em tela, a alteração
pretendida itão acanela a cxtrapoltiçâo desse limite.
A Lei de Licitações meix:iona que os contratos finrados podem ser alterados confbníie o art.
65 da citada leL

Vejamos:
Ai'1.65. CK coniralos reuídn.s |X)r cst» Ld ixicferão ser iilterii(li>s. com i)s dcsidos
jiislificiiljvjs, nos segiiiiiles cosos:
I - iiniliiieralnKnic pelii Adiniiii.siraçào;

!i)i]Uiimlü houver nwdilkaçõo ilo projcio ou das especificações, pata melhor adct|uação
técnica aos seus objetivos;
b)quando necessária a modificnção do valor contratual em decorrência dc acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permilido.s por esta L.ei;
II - por acordo das partes:
u) quando conveniente u substituição da garantiu dc execução;

b)quando necessária a n*>dilicaçflo do regime dc execução da obra ou serviço, bcmconx)
do iivido dc foniccimcmo. em face de verificação técnica da inaplicabilidadc dos tcmxi.s
contratuais originários;

c)quando necessária a modilieação da fonna dc pagamento, por iipposição dc

circunslúncins supervenientes, mantido o valor inicial aiualÍTado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro ri.'eida. sem a correspondente
coniraprestaçào de fomecimemo de bons ou execução de obra ou serviço:
d)(VliTADO).

d)pnm rc.stabelecer a relação que as partes pactuaram iiiicialincnte entre os encargos do
conlratiido e a retribuição d;i administração para a justa ronuineraçào da obra, serviço ou
fbmcciinento, objetivando a traiuitençào do equilíbrio cconôinico-financeiro iniciai do

contrato, na hipótese de sohrcvircm fatos iiuprevisívcis, ou previsíveis porem de
conseqüências incalculáveis, rciaiüudorcs ou inpcdiiivos da execução do ajustado, ou,

ainda, cm caso dc força nviior, caso foriuiio ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária c cMrjconlralual.

IRedacão dadu ocla Lei n" S.SKã. de

19941

§1-0 coniraiado fica obrigado a :iceiiar, nas rrcsmas condições coiiiraiuais, os acréscituts

ou supressões que sc fizerem nas obras, serviços ou conçiras, até 25% (vinte c cinco por
cento)do valor inicial atualizado do contraio, c. no caso particular dc reforma dc edificio ou
dc cquipanviuo. até o limite de My'A (cinqüenta porcento) para os seus acréscimos.
§-3"-NeiiliumacròG&imG-ou-wipros6ào poderá cxcüdor-os.liiiiiies-wtfabolocidos-no parágrafo
niiluriiir.

§ 2^ Nenhum acréscin» ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:

iRcdacà» dada nela Lei n" 9.648. dc 19981

11 - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Iricliiido

rtch lei n"9.fvl8. de I99«-|

§ 3tt Sc no contraio não houverem sido contemplados preços unitários para obras uu
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites

cxiabelccidos no § 1-dcsic aiiigu.
§
No caso dc supressão dc obras, bens ou serviços,se o contratado já houver adquirido
os iniilcriais e posto no local dos trabalhos, csics deverão ser pagos pela Administração
pelos custos dc aquisição rcgulamx:nle comitrovados c nxmeiariainenie conigidos,

podendo caber indenização por outros danos evcntualnxenicdccorrcnies da supressão,desde
que regularmctiic conçitovados.

§ 5^ Quaisquer in"butos ou encargos legais criados, alterados ou cxlintos, bem conxi a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, in^tlicarào a revisão destes
para mais ou para menos, conronne o caso.

5 62 Ein havendo alieniçào unüaleral do cotilrjio que aurrentc os encantos do conlratado, a
Adininisitaçàn deverá restabelecer, por adilamemo, o equilíbrin econõinico-fuianceiro
inicial.

5 7si(VRl'AD0)

í; 82 A variação do valor contratual para fazer face ao rcaju.sle de preços previsto no
próprio contrato, as iitualizaçõe.s, eotnpensaçòe.s ou pciializaçòcs financcinis decorrentes

das condições de pagaiijcnto nele prevLsias, bem como o engenho de dotações
orçairKnlárias .siiplenxnttatvs até o limite do seu valor corrigido, não caracterbam altemç.ão
do iiKsnw, podendo ser rcgislrado.s por simples apostila, dispens.iiido a celebração de
aditanxrnio.

No

presente

caso,

vcrifica-sc

tambctn

que

a

solicitação

fomuilada

sc

encontra

consubstanciada no aitigo 57, 11, § 2° da Lei 8666/93 que assiin determina:
An. 57. A duração dos contratos regido.s por esta Lei tlcaiá adstrita â vigência dos
respectivos créditos orçamentários,cxccio quanto aos relativos:

li • á prestação dc sciviços a serem executados de forma conlinua, que poderão ler a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei n" 9.648, de 1998)

i; 2o Toda prorrogação dc prazo deverá ser justificada por escrito c previamente aulorixida
pela autoridade conpctcnte para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, rclenibre-se que não está na seani da
ConsultorTa Jurídica avaliá-las ou enikir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, poLs essa
tarefa envolve aspectos dc caráter cinincnlcnx;nte tccnicüs. além de ponderação de conveniência c
oportunidade, .sendo, portanto, de conpetcncLi exclusiva da Administração.

Cumpre, porénv alertar que a 'Teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando moti\'ados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jiu-ídicos.

Podc-sc coitsidcrar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos
serviços e a aprovação fonnal pela autoridade conpetentc supiidas pela apresentação da motivação
c interesso expostos nas comunicações internas. Os deinals rcqiisiios serão a seguir tratados.
A) Da possibilidade dc altcnicão.

A Lei de Licilaçõcs cm seu art. 65 da Lei 8.666/93 pcmiite a alteração c o art. 57 a stui
pron"ogação.
B) Interesse cxnrcsso da ctnitnitada.

Constata-se que Itá interesse por parte cia empresa contratada na alteração contratual

C) Prestação regular dos serviços até o momento.

y '/

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação dc não cumprimento peb setor bitcresstitKlo
D) Da manutenção das condições iniciais dc liahililacno nela cmnresa contratada.

Quanto à iranutenção das condições dc habililaçâo da contratada, a Administração jiuitou aos
autos os seguinles dociuncnlcs: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Municipais, Certidão Ne^tiva dc Débitos I-stadiuiLs, Certidão Negativa de Débitos
Traballiistas, bem conx) certidões que demonstram a rcgiihridade fiscal e junto ao FGTS, Certidão
Negativa de Débitos TiTbuuirbs.

4. CONCLUSÃO.

Peto exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais, manifesto pela
aprovação da minuta do lerccirc termo aditivo, levando em consideração que a mcsnui foi rcdigkla
dentro dos ditamc.s legais e, sendo assim, observado o praro de vigência do aditamento conlraluaí
cm 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a Jusliricativa
apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57. II,
§2° da Lei 8.666/93.

A consideração superior.
Nova Viçosa/BA, 08 dc setembro de 2020.

^

Mmiil TuUmj ni.iiM.-illici
AJ«nu;iilii -OAn/UA Za.ltlü

Daniel Teles Caivallio Machado

Advogado - OAB/BA 28.209
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TERMO
ADITIVO "Tfír^ PRAZO
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

/2020, REFERENTE AO CONTRATO N"
DE

FORNECIMENTO

PARCELADO

/2020,
DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE SI

CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA,DO OUTRO, A EMPRESA:

Através do presente Tcmio Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNP.I sob o n° 13.761.531/0001-49. com sede na Avenida Oceânica, n"
2994, Bairro Abrollios I, Nova Viçosa/BA, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n°. 050.967.745-20, domiciliado na Rua SSo Benedito n°.
255, Centro. Distrito de Posto da Mata CEP; 45.928-000. Nova Viçosa-BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE,e de outro lado, a Empresa
pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n"
situada na
n°, Bairro. Cidade, Estado. Neste ato representado pelo Sr.

nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF n°
denominada
CONTRATADA têm entre si justos e avcnçados, e celebrando o presente termo aditivo ao contrato n®
/2020
vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°
/2019, Processo Administrativo n°
/2020 e

Ata dc Registro de Preços n°

/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinarcs da Lei n®. 8.666, de 21 de junho

de 1993, e às seguintes cláusulas;
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO.

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2559/2020, firmado entre as
partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia
01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis Atitomotivos para atender as demandas da
Secretaria Mtmicipal de Administração, na Sede do Município e / ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidade c preços descrito no anexo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Sisteina de Registro de Preços n°. 146/2019
e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°. 195/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1- Justilica-sc a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Administração na Sede do
Município e/ou demais distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de RS
(
)de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato, tendo em vista a
necessidade de manter o Fomecimento dc continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
J.l - Fica prorrogada a vigência do contrato n°. 2559/2020, firmado entre as partes em
vigência até
passando sua vigência até o dia
a partir do dia

com

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

204

Secretaria Municipal de Administração

Unidade

20401

Secretaria Municipal de Administração

Atividade

2.009

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Eienienio

3390.30.00

Material dc Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
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5.1 - O presente temio aditivo decorre dc auiorizaç3o do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso II da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as partes,

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extraio, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo

previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais,
Nova Viçosa, Bahia

de

dc 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNIM SOB O N® XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
xxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:_

CPF:

CPF:

Av, Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te).:(73)3208-1124
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ATA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2559/2020

SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 877/2020, VINCULADO AO PREGÃO
PRESENCIAU REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 195/2019.

A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos nove dias do mês de

setembro de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender á
solicitação da Secretária Municipal de Administração, o presente termo aditivo tem
como objeto Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2559/2020, firmado entre as
partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia

31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de
Combustíveis Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipai de

Administração, na Sede do Município e / ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidade e preços descrito no anexo I do Edital Pregão Presencial PI Sistema de
Registro de Preços n®. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços
n°. 195/2019. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a
empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
02.725.060/0001-05. Considerando a necessidade da continuidade dos serviços
contratados para continuar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a
Secretaria Municipai de Administração na Sede do Município e/ou demais distritos.
Considerando o saido de contrato no valor de R$ 15.450,00 (quinze mii quatrocentos e

cinqüenta reais) de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do
contrato, tendo em vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Considerando

ainda Parecer Jurídico favorável pela possibilidade/viabilidade da prorrogação de
prazo ao contrato a partir do dia 01 de outubro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.
Devendo após a devida homoiogação peio chefe do Poder Executivo, da nossa
decisão, proceder à devida publicação nos meios iegais para que surta os efeitos

desejados. Nada mais havendo a reiatar, deu-se por encerrada a reunião. Assim
sendo, eu Ciáudia Otto Cruz Moreira, Pregoeira iavrei o presente registro de
acontecimentos que, depois de iido e se aprovado, segue assinado por mim e demais
equipe de apoio. Encaminhamos os presentes autos, acompanhados deste parecer,
para fins de assinatura do termo aditivo pelo Sr. Prefeito e pela empresa contratada,
na forma da Lei.

Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

V|L>

Claudia
iia ®. C. Moreira

Preá^oeira

Ivaniize ^Ci
^Câmara
Equipe De Apoio

Débofs(^. ^s Santos

Equipe De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,4S920-000
Fone: 73320S.1124 E-mall: eabinetedoprefeíto@nova.vicosa.ba.eov.br- CNPJ n® CNPJ:

13.761.531/0001-49
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SEGUNDO TERMO ADÍTIVO DE PRAZO VINCULADO
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 877/2020,
REFERENTE AO CONTRATO N°. 2559/2020, DE

FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM

LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, DO OUTRO,
A EMPRESA: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA.

Atrav(ís do presente Termo Aditivo, dc tim lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica dc direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n°
2994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n". 050.967.745-20, domiciliado na Rua São Benedito n°.

255. Centro, Distrito de Posto da Mata CEP; 45.928-000, Nova Viçosa-BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado. a Empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, in.scrita no CNPJ sob n" 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Pres. José Samey, Nova
Viçosa-BA. Neste ato representado pelo Sr. Daniel Spcncer Matos Souza, brasileiro, casado, gerente administrativo,
inscrito no CPF n° 051.826.986-82, denominada CONTRATADA têm entre si justos e avençados, e celebrando o
presente termo aditivo ao contrato n®. 2559/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°.
^ 146/2019, Processo Administrativo n°. 877/2020 e Ata de Registro de Preços n° 195/2019, sujeitando-se as partes às
normas disciplinares da Lei n°. 8.666, dc 21 dejunho de 1993, c às seguintes cláusulas:
CL.ÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO.
1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato n®. 2559/2020, finnado entre as
partes cm 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia

01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração, na Sede do Município e / ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidade e preços descrito no anexo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n®. 146/2019
e na Cláusula Segunda da Ata dc Registro de Preços n®. 195/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.J - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
comimiar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Administração na Sede do

Município e/ou demais distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e
cinqüenta reais) de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato, tendo em vista a necessidade

e nianicr o Fornecimento de continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°. 2559/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020.

CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretaria

204

Unidade

20401

Atividade

2.009

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal dc Administração
Secretaria Municipal dc Administração
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAM ENTO LEGAL.

5.1 - O presente termo aditivo decorre dc autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo le°al no ártico 57
inciso 11 da Lei n°. 8.666/93.

r

o

e.

.
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CLÁUSULA SEXTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.

7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.
E, para finneza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia, 09 de setembro de 2020.

CGiyrRATANTE

ro POSTO çataVentq ltda
CNPJ SOB o N° 02.725.060/0001-05
representante legal

DANIEL SPENCER MATOS SOUZA
contratada
TESTE
NOME:
CPF:

■1^

NOME:^Ê£x^S^
CPF:
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município

NT^VA

§

VIÇOSA
EXTRA ro IH) SEGUNDO TERMO ADIIIVO DE PRAZO AO CONTR,VTO N*. 2S59/J020 VINCULADO AO

PROCESSO AI)MIN1STRA I I\0 N". 877/2«:u ORIUNDO DO PREGÃO l'RKSENCIAI, P/SISn';MA DE REGISTRO
DE PREÇOS N*. I46/2Ü19E ATA DE REtilSTRO DE PREÇOS N". 195/2019.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - IIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO,
CNPJsobon' i3.7il.S3I/IMKH-49.

CONTRATADA:

AUTO l"OSTO CATA\'KN-rO LTDA. iiiscnto no CNPJ SOIl O N° ÜÍ.TÍ.S.OWVOOOI-OS, ncslt 8(9

rq)rw.oiiludo ptlu Sr. DANIEI. SPENCER MATOS SOUZA, inscrllu nu CPF siili u N° 051.826.9S6-82.

OBJETO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2559/2020. FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2020,
CO.M VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020. APARTIR IX)DIA 01/10/2020. CUJO

OBJEiO É O FÜRNECiMEN 11)PARCF4ADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NA SEDE DO MUNICÍPIO E / OU DEMAIS DISTRITOS. CONFORME
ESPECTRCAÇÔES. QUANl IDADE E PRHÇO.S DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA

DE REGIST RO DE PREÇOS N" 146/2019 E NA CLÃÜSUl.A SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 195/2019.
DOTAÇÃO ORÇA,MENTÃRIA.
Poder

2

Execulivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Sccreturia

204

Secrciarln Municipal dc Administração

Unidade

20401

Secretaria Municipal dc Administração

Atividade

2.009

Gvslào dav Acvidadcs da Sccrcuría Municipal dc Administração

LlenKn(o

3390JII.I)U

.Maicna] dc Consumo

Fiinlf

OU

Recur.so.s Ordinários

DATA 1)0 ADITAMENTO: í)9/O')/2020.

VIGÊNCIA: Ui/10/2020 a 31/12/2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Anipo 57.incl^ II da Líi n*. 8.66^3.
MANOEL COSTA ALMEIDA.PREFEITO MUNICIPAL

Enderefo: Av.Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa•BA,4S920-000
Fore: 733208-1124 - CNPJ n«: 13.761.531/0001-49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JSLGQ1KYJ80B9SW2U8+HGA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
■nÍvjços^
Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Conforme Segundo Termo
Aditivo ao contrato n° 2559/2020 do Pregão Presenciai P/ Sistema de Registro de Preço
n° 146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n° 877/2020 e a Ata de Registro de
Preços 11° 195/2019, remeter ao Setor de Compras para formalizar autorização da
contratação da empresa; AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ
SOB O N°. 02.725.060/0001-05, cujo objeto Prorrogação da vigência do Contrato n°.
2559/2020, fimiado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020,

passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o
Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração, na Sede do Município e / ou demais Distritos,
confonnc especificações, quantidade e preços descrito no anexo I do Edital Pregão

Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata
de Registro de Preços n°. 195/2019.
Nova Viçosa, 09 de setembro de 2020.
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ORDEM DE FORNECIMENTO

dWÇOSJ
GABINETE DO PREFEITO

Fica Autorizada a Empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no
CNPJ SOB O N°. 02.725.060/0001-05, Conforme Segundo Termo aditivo ao

contrato n° 2559/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço n°
146/2020 vinculado ao Processo Administrativo n° 877/2020 e a Ata de Registro de

Preços n° 195/2019, cujo objeto Prorrogação da vigência do Contrato n°.
2559/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020,

passando sua vigência ate o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto
c o Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Administração, na Sede do Município e / ou
demais Distritos, conforme especificações, quantidade e preços descrito no anexo I

do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°. 146/2019 e na
Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n". 195/2019. O valor mensal a ser
pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens.
Nova Viçosa,09 de Setembro de 2020.
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