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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2020, neste setor de pregão

licitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n®
654/2019 que contém 1980(mil novecentos e oitenta) folhas, com seqüência do
n° 01 á 1980 do qual acrescento 56(clnqüenta e seis) folhas com seqüência de
01 á 56 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n® 827-B/2020,

objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n® 2272/2020 com a

empresa: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, que tem
como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N^ 2272/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ
31/07/2020. PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR
DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mata/ BA,e/ou demais

distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos 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 vinculada a
este Contrato.

Nova Viçosa, 10 de agosto de 2020.

Claudia Ò( C. Moreira
DECRETO: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

Iv^ço^
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 827-B/2020.
TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N" 2272/2020.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP N° 146/2019.

REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO 11 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2272/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020.
PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020.
Cujo Objeto é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA no Distrito

de Posto da Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e
preços descritos 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 vinculada a este Contrato.

EMPRESA: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no
CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00.

DATA DO ADITAMENTO: 24/07/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO:01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO N° 868/2020

CLAUDIA C^. MOREIRA
PREGOEIRA

IVAN ILZeÍ.'CÂMARA
EQUIPE DE APOIO

DEBOR^.-OOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa-Estado da Bahia - CEP:45920-000-Tel.:(73} 3208-1124
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Decretos

DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para condu7lr os Processos
Liciiatórios
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 legai de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n°. 10.520/2002 c/c a Lei Federai n". 8.666/93 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, assessoramento 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 em julgamento ou delit>eração. sendo 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 a Iu2 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 compete 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 art. 37 da Constituição Federal: legalidade.
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo atuar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastável 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 ter que substituir
os membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro,
DECRETA:

Art. 1®. 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 PREGOEIRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

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

seguintes Servidores: iVANILZE 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.
Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser

executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamenta, 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® 8.666/93 e suas alterações.
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Art. 4®. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata 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 cabíveis
necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal de 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

nÍ3.V!ÇO^

DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

"Altere o ReQUiamenio, no ámbllo do Município de
Nova Viçosa (BA) do Sistema da Registro de Preços

previsto no art. 15 da Lei n< B.666, de 21 de junho de
1993,o dá outros providôncloo".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,

MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da compelência prevista no inciso li do art. 30 da
Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Conslituição Federai, com
observância do disposto na Lei Federal n'6.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 1*. O Sistema de Registro do Preços, visando à aquisição de bens e de
seiviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.
Art. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços • SRP: conjunto de procedimentos para registro

formal do preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras:

II. Ala de Registro de Preços: documento vinculalivo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos pariicfpanies c condições a serem praticadas, conlonrie as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III. órgão Gerenciador: equipe da Admínisiraçâo responsável pelo gerenciamento
do SRP. Inclusive a condução da lidtaçào;

IV. órgão Participante: secretaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ala de Registro de Preços.
Art. 3*. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
EridorQçe: Av. Ocoénica,9100,» Abrdrióft 1, Novo V/çoia • BA. CEP;4$92(M}00
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II. Quando íor mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições;

III. Quando pela natureza do objeto não lor possível delinir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para coniralação de
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vaniagem econômica.

Art 4>. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do SRP, em especial:
I. Convidar, mediante comunicação inierna, correspondência eleirõnica ou ouiro

meio efít^az, as diversas Secrolarias da Administração para participarem do SRP;
li. Consolidar Iodas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vísias à definição das
especíltcaçóes técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
ill. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente
praticados antes da realização do certame e apôs, Irímestralmente. para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados:
IV. Obter

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 iicitatório respectivo;
VI. Indicar os fornecedores, sempre que solicilado, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

Vil. Providenciar os trâmiles relacionados à efetivação da contratação, quando

solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gesior sobre a contratação
realizada;
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VIII. Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à
aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17,1B e 20 deste decreto;
IX. Publicar irlmostralmente, na Imprensa Oficial do Municfpio, e divulgar por meios
eletrônicos, os preços registrados para ulilização dos órgãos participantes.

Ari. 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 todos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado,
anies da realização do procedimento llcitatório;
IV. Manler-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às
alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correio cumprimento às suas
disposições;

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

Ari. 6*. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n* 8.666, de 21
de junho de 1993, caberá ao gestor do contrato:

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a indicação do fornecedor, dos quantilativos a que qsIq 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 utilização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a eictivação
da contratação;
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IV. Zelar pelo cumprimenlo das obrigações coniralualmente assumidas;

V. Inlormar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor nâo aiender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

Art. 7*. As licitações para o SRP seráo realizadas nas modalidades Concorrência
ou Pregão, do tipo menor preço, nos lermos das Leis n* 8.666. de 2l de julho de 1993 e n'
10.520, de 17 de julho de 2002,e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmenle poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.

Art. 8*. O ediial de licllaçâo para registro de preços contemplará, no mínimo:
I. A especiilcaçâo/descriçào 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 estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;

III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,
complementarmenie, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem Icrnecidos 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 panlcipanies do respectivo registro de preço;
VI. Os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e minutas de contratos, se
for o caso;

Vil. As penalidades a serem aplicadas por descumprimenio das condições
estabelecidas.

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta 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 licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia dc escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados
no edital.

Parágrafo líinlco. No silêncio do edital não será admitida colação de quantidades
Inlerlores às demandadas na licitação.

Ari. 10. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função 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 licarão 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 classilicação das empresas constantes da Ata; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ala 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.

Ari. 11. Homologado o resultado da llcilaçâo, será elaborada a ata de regisiro de
preços, na qual sorão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de
sen/iços, com obsen/ância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.
§ 1'. O lidtanie que, convocado para assinar a ata. deixar de fazê-lo no prazo
lixado, 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 traia o parágrafo anterior.
EnOciote: Av, OcollnlcD,3loO,-Actalho9l, Nova viçosa - DA CEP: 4SS2O-0l)O
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Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 tnmj-ano,
contado a padír da data da publicação da respectiva ala, computadas neste as eventuais
prorrogaç&cs.

§ 1*. A prorrogação da vigência da ala será admitida quando a proposta continuar

se mostrando mais vantajosa e satistellos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.

§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
coníorme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federai n* 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Art, 13, Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluidos 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 existência de preços registrados não obriga a Administração a tirmar as
contratações que deles poderão advir, licando-lhe lacullada a utilização do outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro

a preferência de contratação em Igualdade de condições.
Art. 15. AAta de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipai, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não lenha participado do certame licitalório, mediante anuência
■ i-'

do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1*. Os entes que não participaram do regisiro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ala de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão

gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classilicação.

§ 2^ Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento.
Independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não

prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

£nd<i«ço; Av.0e«4nka,]100,-Abrolhas t. Nova Viçosa - BA,CEP; U12O-O0Q
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§ 3". As aquisições ou contratações adicionais a que se relere este artigo não
poderão exceder, por secretaria, órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ala de Registro de Preços.

§ 4». Quando o edital prever o(ornecimenio de bens ou prestação de serviços em
locais diferentes, é (aculiada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por

região, de modo que aos preços sejam acrescidos i?s respectivos custos, variáveis por
região.

§ 5*. O quaniíiallvo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao qufntuplo do quantitativo de cada liem registrado na ala 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 solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.

§ 7^ Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contraluaimente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o conlraditórío, de eventuais penalidades decorrentes do

descumprímcnto 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
Ivlunicipio,
^ -j

§ 9^ é permitido aos órgãos, entidades ou secretarias munidpais pertencentes a
este ti4unicipio, a adesão a ala de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, disirílais, estaduais ou da União, mediante anuõnda do órgão
gerenciador.

Art. 16. A contratação com os fornocodores de bsns 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 único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
EndMOço: Av. OceSnleo, J100,- AbiolhosI, Nova Viçosa - BA. C€P: ASKO-OÍO
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o

Órgão Gerenciador deverá:
I. Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

li, Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso

assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Decreta;

III. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual
oportunidade do nogociação.

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

i. Descumprír as condições da ata de registro de preços;
II. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
V. For Impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será de iniciativa do Órgão Participante 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, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.

Endoioco: Av. Ocoãnieii,3100,- Abrolhos I. Nova Vlgosa •8A.CEP; A5920-000
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An. 20. Aplicam-se ao SRP e às conlraiações 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.

An.21. A composição do Órgão Gerenciador será definida por Portaria.
Art. 22. Esle 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 ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Enderaço: Av. OMÍnlee,3100,-Abroltrag I. Nova VlfOM- SA.CEP; A593CM)S0
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Aos três dias do mês de julho de 2020 autuei sob n® 827-B/2020 Ofício do
Excelentíssimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em

atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal Agricultura e Pesca,
para Prorrogar o Contrato n° 2272/2020 celebrado com o POSTO SEGURO

DERIVADO DE PETRÓLEO LIDA, inscrita no GNPJ 96.825.351/0001-00, situada na
BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr.
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado, Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o MÜNICIPO DE

NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivos para
atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA no

Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações,
quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de

Preços n® 146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de Preços n® 195/2019
vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de juiho de 2020. Ficando
sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de
2020. Considerando a existência de R$ 202.759,76 (duzentos e dois mil setecentos e
cinqüenta e nove reais e setenta e seis centavos) no saldo do contrato no saldo do
contrato. Copia dos documentos da empresa, copia do contrato original, 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, ofício 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
Orçamentária, aos quais faço juntada do Decreto 868/2020.

Jurídico

e

Dotação

Cláudia Ò^. Moreira
Pregoeira

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gablnetedoprefeítog)gmaíl.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa,03 de julho de 2020

^SENC/^
Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão
íyiço^

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Agricultura e Pesca, para Prorrogar o
Contrato n° 2272/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO
LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata.
Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RO 234340 SSP/SP,

firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mala/BA, e ou demais descritos conforme

especificações, quantidades c preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro
de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada
ao contrato, com vigência dc 02 de janeiro a 31 de julho dc 2020. Ficando sua vigência com
termino em 31 dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a
existência de R$ 202.759,76 (duzentos e dois mil setecenlos e cinqüenta e nove reais e setenta e
seis centavos) no saldo do contrato no saldo do contrato. Autorizo a Pregocira a deflagrar
abertura de Processo Administrativo para atendimento a solicitação supracitada em
conformidade com Parecer .lurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

PREFE

Endereço; Av. Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mail: gabinetedoDrefeitog^email.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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NOVA VIÇOSA, 30 de junho de 2020.
OFICIO n? 003/2020
Ao Exmo. Sr.

Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa/ BA.
llçnS';

Prezados Senhor,

Como Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, no âmbito do poder Executivo Municipal, venho
através deste em cumprimento a exigência legal, prevista nas Leis n? 8.666/93 e 10.520/02, solicitar ao

Senhor para que aconteça o Procedimento cujo objeto é foniecimento parcelado de coiiibiisti\eis
autoniotivos para atender as demandas da SECRETARIA MCNICIPAL DE ACRiCULTCRA E

PESC.V no Distrito de Posto da Mata' B.A. e/ou demais distritos, confomie especificações, quantidades e
preços descritos no Anexo I do Etiital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços 146/2019 e
na Cláusula Segunda da .Ata de Registro de Preços n'' 195/2019 vinculada a este Contraio pelo POSTO
SEGURO DERIV.ADOS DE PETRÓLEO LTDA- CNPJ; 96.825.351.0001-00.
Considerando a necessidade em continuarmos atendendo as demandas da Secretaria Municipal de
.Agricultura e Pesca solicitamos o aditajnento do contrato siipracitação com pratc de até 31/12/2020.
Tal adiiatnemo faz-se necessário para manter o bom desenvolvimento dos veículos que são utilizados nas

funcftcs e serviços através dessa secretaria..
Assim sendo, para o bom desenvolmenio dos atendimentos, é imperiosa a realização do referido aditamento
ao contrato supracitado, por se tratar de serviços público.s prestados por pane dessa secrctaria.

Faz-se necessário tal solicitação, face as atividades ininterruptas.
Nestes termos pede deferimento.

Ldinho Salvino

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca
Decreto n" 766 de 21A)5/2019,

At. OceaDiti, D°]9»4-Abrol«i«>l->i>viVI(oi*-EfUda(liBahli-CEP: tSnO-tlOO-rd.;(73)32I)8-II24
náyina I Jc 1

rsj.NC^/
Ííio.;:

Coiilnilnu" 2272/2020

CONIUATO TARA

FORNIXIMENTO PARCELADO

DE COiMilUSTÍVEL, UEi-KHI-.NTF, A Rr.GISTRO DE
PIOCÇOS N" l.í(i/2019 QIIK lúN rRE SI CLLKRRAM. DF,

UiM LADO, O iMUNICÍPK) DF NOVA VIÇOSA/DA,
.SF.CRiyiHIA

iMl!NlCli'AL

DF

AGRICULTURA

F

PESCA F DO OUTRO, A IIMPRESA POSTO SEGURO

DERIVADOS DF PFTÓl.FO I.TDA.

O MUNKTIMODF NOVA VIÇOSA (BA).|>csson jiirícücii do liircilo público inlcrno. inscrito no CNP.I sob
o n". 13.7f.1.531/(10(11-4'). com sccic n:t Avcuitia Oceânica. n"2')94. Bairro Abrollios - CF:!' 4.^920.000 de

Nova Viçosa - B.A. nesic ato. represcniado por sen l^refciio. Sr. MANOFL COST.A ALMKIDA. brasileiro,
divorciado, conicrcianic. inscrito no Ci'l- .so[> o iT' 05().9ú7.74.^.20. domiciliado na Rua São Benedito ir 255.
bairro C."eniro. Pt\sio ria Mata. Nova Viçosa-BA, CFi': 45.92S-()(H). doravante denominado

CON TKATANTF. a do outro lado a empresa l'O.STO SFGÜJU) DERIVADO.S DE PETRÓLEO LTDA,
posso,a jurídica de direito privado, inscrita no CNP.I snb ii® ')(í.X25.351/(HI11I-(HI, situada no endereço Rod.
BR 41S. KM 3.5,5. Posto tia Mata. Nova Viçosa. Bahia, neste ato. representada pelo Sr. CIRNE NUNES DE
ANDRADK.IU.NTOR. brasileiro, easatlo. Sticio Administrador, inscrito no Cld" .sob o n® 2')4.837.578-94.

RG n" 234340 SSIVSl'. denominada CONTR.\T,\DA. Ilrmain o presente contrato, para aquisição e
rornecimento de bens de consumo descritos na Clntistda Primeira, constante no Processo Adminislfütivo n".

65(1/2(11'), Prci^ào Pi e.seticinI IVSislcmu dc Rc};islro dc Preços ii". 146/2019, rceendo-se pela Lei Federal
n® 8.666. tie 21 de Junho ilc 1993, Decreto Municipal n° 650/2018, Lei 1'cdcraí n° 10,520/2(102 c suas

allcraçõos posteriores, assitii como pelas condições do edital referido, pelos lennos da propctsta e pelas
cláusulas a seeiiir expressas, tlcluiidoras dt>s direitos, obriitações c responsabilidades das partes;
CLAt^.SULA PRIMEIRA - DO OB.íETO:

LI.- Con.stilui o objeto deste contrato o rornecimento parcelado dc combiislivcis automotivos para atender
as demandas da .SECRETARIA MUNICIPAL DE AÍJRICULTURA E PESCA no Di.strito de Posto da

.Maia/B.A. e /ou demais dislritos.cotilbriiie especiflcaçfies. quantidades e preços descritos no Ane.xo 1 do

Ldiliil ITceão Prcseneiaí ÍV Sistema de Registro de Preços n'M46/20l9 c nn Cíáiisiila Segunda da Ata de
Registro dc Preços n® 195/2(119 vinculada a este contraio.
§ 1° • A Contratada Ilcará obrigada a aceitar, iia,s mesmas condiçòc.s dc.stc contrato, .icré.scimos ou

supressões n,i aqiii-siçào dos materiais objcit» da presente licitação, dc ate 25% (vinlc c ctnco por cciito) do
valor iniciai atualizado do contrato, connirme Art. 65 cia Lei n® 8.666/93 com suas ulieriores alterações.

§ 2° ■ A presente contratação está sendo formalizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema de Registro de Preços n° 146/2(119. com base na Lei Federai n®. S.666. de 21 de Juiilio dc 1993.

Decreto Municipal n® 65()/2()l8, Lei Federal n® 10.520/20(12 c .suas alterações. Decreto ii° 7,892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Regi.stro de Preços previsto no ari. 15 da referida l.ei.

CLAU.SULA SEGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REA.IUSTAMENTO:
2.1. -O \alor total estimado do coniraio é de RS 233.8(15,0(1 (Diizcnios c iriiitii c três mil oitoccntos e

cincti reais), O valor mensal a ser pago está condicionado á sua eicliva ulilizaeãp no prazo (cmporal,
w 'a os itens:
eaiculado pela inulliplicação do qiianlitalivo utilizado pelo valor uiiilário ofertado pa

Av.Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Teí::
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ADinVO PAK.\ HAlUADOn (GA.SOI.I.NA) ADIIIVO J'AltA
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AIll ITVO

PAUA

IlADIAIltm
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VALOR TOTAL R.S 233.805.00(DUZENTOS E TRINTA F, TUES MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS).

UcMillimlo diis c|iiaiUi(ladc!i cmisl-.uitcs da |iroposla dc 1'rcvos, objclo do EdilaI do Pregão
Prcsciicial/SRP .V I4()/2019. ctuironiic ata dc negociação rdta pelo pregocii-o c Ata ílo Registro dc
l'rci,()s n" 195/2019.

2.2." O preço proposto c iiTcnjiisiávcl. cliirame o pnuo cie 06 (seis) mc.ses, contados da data dc aprescniação
da proposta, por força do disposto tia legislação eiii vigor.

2.3.- Para efetivação do pagamento pela Sccrelarin Municipal de i-"inimças c necessário a apresentação da(s)

nota (s) Hscal (is). aconipanliado tio atestado de recebimento, dentro dos prazos e tiuaiidaclo tios produtos
recebidos pela Scerelaria responsável pela solicitação c o pagamento .será cfctiindo até o lO^fdccirnn) tlia iitií.

apiis a apresentação tia mesma. Aiiuía deverão estar acompanhadas do Ccrtitíões Ncgativa.s Conjunta dc

Debito de INSS c Fazenda Federal. CND Trabalhista. FGTS. Cerliditcs Estadual c Mimicipal tio tlomlcilio
oii sede do licilanle. devidamente alu;iíizada.s.

2.4.- /\ empresa optante pelo SlMFidiS NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nola fiscal a
comprovaç.ãú cia mencionada opção.

2.5.-- O CONTRATANTE poderá ticdiizir do pagamento importâncias que a (jualqucr litiilo Ilic forem
tlcvitkis pela COXTR.\T.AD.A. cm decorrência tie iiiadimplemcnto contratual.
2.6.- Nenhum taluramenlo da CONTRAT.AD.A será processado sem tpic tenha .sido previamente cniilida a
respectiva Ordem dc rornceiiiiciiti);

2.7.- i"ica assegurado ao MUiNlCllMO DE NOVA VIÇOSA e ao SECRETARIA MUNICIPAL DE
.AGRICULTURA E PESCA o direito cic deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente
da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
2.S.- Despesas relativas á correção de cvciiliiais falhas:
2.8.1

Dedução relativa às entregas tIe sua respon.sahilltlade não excciiladns;

2.8.2.- Dcbito.s com a Administração Municipal.

2.9.- Nos preços ofertados na proposta tio CONTRAT.ADO já estão inclusos ttxios os custos c ilespcsas
decorrentes de transportes, seguros, imposio.s. taxas de tpialquer natureza c outros tiiiaisquer que, direta ou

indirciantcittc. impliquem ou vcniiam a implicar no llcl cumprimento deste msiriimcnto.
2.10.- Cliiaiido lioiivcr erro cie qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido
dociiincnlo será imedialamcntc devolvido para siili.stituiç.ão e/ou emis.são dc Nola dc Corrcçãti. Frcando

estabelecido que esse intervalo tíc tempo não será con.siderado para efeito dc qualquer reajuste ou atualização
do valor comratiiai.
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mçosfí:
2.1!.- Ocorrctulo rciijiisics de i^rcços. auloriz.ido pelo Ministério ile Minas e linergia. através do

Departamento Nacional de Coministíveis. os mesmos poderão ter os valores contratados reajustados
mediaiilc previa aiiloriztiçãn do CONTKATANTF. na rorma prescrita no arl. 65 da lei X666/93.
2.12.- Os realiiihaiiienlos de quaisciiier valores na preseiilo licitaç.ão. após a assinaima do Contrato, somente
SC dar.ào com a observância dos procedimentos abaixo. obscr\'ando-.sc tiitida. o pra/o estabelecido no l£diial
para\alid;idc das pro]nisIas.

2.12.1.- A cada pedido de rcvis-ào de preço dcvcni comprovar a.s alterações havidas c Justificadas <lo pedido.,

demonstrando novamente a composiç.ão do novo preço, anexando cópias aiilcnlicada.s dc notas fiscais de
compra cpic comprovem o.s índices reivindicados.

2.12.2.- Na analise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verincação
dos ]>reço.s constantes dos demonstrativos i|iie acompaniicm o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas
de reconheeiilo porte mercantil, serviços c/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria
unidade ou órgão ou jior insliiiilo dc pesquisa. iitilÍ7.indo-sc, também, de iiuliccs setoriais ou outros adotados

pelo Gcnenio I cderal. devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser
insiruida da justificativa da escolha da Administração no prazo dc 5 (cinco) di.is fiteis para cada.

CLÁUSULA TERCKIJÍA - DA DOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1.- As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

nxecuiivii

Orgài)

2

Profeiiur.i Municipal dc Nova Viço.va

Secrelart.i

210

Secretaria Municipal de Agricultura e Pc-sc.!
Secreiari.! dc Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Gestão diis Ativid.idc.s da Sec. Agriculuira e Desenvolvimento Econômico

Unidade

21001

.Miviilade

2.0.18

Eleinetiiu

3390.30.00

Material de Consumo

lonte

00

Recursos Ordinário.s

CLAU.SULA QUARTA - VIGÊNCIA. EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
4.1.- A vigência do presente será <lc 1)2 <lc janeiro dc 2020 a 31 (Ic Jittlio de 2020 podendo ser prorrogado,
de coimirn acordo cnirc as partes e mediante Termos Aditivos, para cada c.xercício financeiro, após a
verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos Icmios do inciso II. do arl. 57. da Lei ii" 8.666/93.
bem como alterado, exceto no locanic ao seu objeto.

Psirágrafi) Único - A Administração, por razões dc interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o
termino anieetpado do Contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias
para a rc.scisào. sendo que cm la! hipóic.se scrn devido a CONTILATADA. o pagamento, se houver de saldo
referente a execução do.s serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.1." DA CONTRATADA:

5.1.1.- A CONTRATADA deverá Ibnícccr o objeto dc acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5.1.2.- A CONTRATADA será legal e financciramenle responsável por iodas as obrigações c

compromissos coiitraidos com icrceiros. para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos

iraballiisias. prcvidenciários. fiscais, scciiriiários. comcrcinis e outros fins. a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
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5.1.3.- A CONTIÍATADA aS";iimc inlcira responsabilidade pelos danas oii prejuízos caiisador^^os!
CONTRA'l'ANTK ou a lercciro.s. decorrenles de dolo ou culpa, negligencia, imperícia ou imprudência, nu
cNCcução do objelo dcsic Coniralo, dirclainenle. por scu.s preposlns c/ou etn]iregados, não exctaimio ou

reduzindo essa rc.spon.s.aiiilitlade. a fiscali/avão ou acompanhanicnio fcilo pela CONTRATANTE ou por
.seus preposlos:

5.1.4.- A CONTRAT.AD.A a.ssiiniirá n rc.spon.saiiilidade total |iela e.xeciiçrio ilo coniralo.
5.1.5.- A CONTRATADA ohriga-sc a luanter esiocjuos siillcienies para alciuier as neee.ssiciade.s de
ah.islccitnenlo contido no Edilul. (pic c parle inlegranie deste Contrato.

5.1.6.- Reeonheeer os direitos da administração, etn caso dc rescisão administrativa prevista no Ailiuo 77 da
l.ei 8.666,";.V.

5.1.7. - A CONTR.ATAD.A deverá maiiler. durante toda a execução do contrato, todas as condições dc

habilitação e i|ualijicaçào exigidas na licitação, corilbnnc previsto no an. 55. inci.so XJI da l.ci n" 8,666/93.
5.1.8.- Ctmumicar à !'refcitura Municipal de Nova Viçosa o.s eventuais cas<\s Porluitos c dc torça maior,
dentro do prazo de 2 (doi.s) dias lileis após a vcriilcação do falo c aprc.sentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 {cinco) dia.s consecutivos, a pnilir da data dc sua ocorrência, sob pena dc não serem
coiisiclerados:

5.1.9. - A CONTRATADA tlca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrcscinios oti

supressões ciue se llzerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicial
atualizado tio contrato para os seus acréscimos.
5.1.10.- l-bmecer o objeto eoiui-aiado dentro dos prazos estabelecidos no Editai e Contrato.
5.2." DA CO.N J RATANTF.:

5.2.1.- Pagar conlornie estabelecido na Cláusula .Segunda, as obrigações financeiras decorrentes <lo presente
Contrato, na iiilcgralidadc dos seus termos;

5.2.2. - Os fornecimento serão acompanhados c fiscalizados pelos respectivos Secretários Mimicipai.s
ordeinuiorcs das despe.sas. scgiindo as unidades solicitantcs. ou outro scrviiior designado para substitui-lo.
que anotará em registro próprio as ocorrências relacionada.s com o fornecimento dos produtos,(leierrninandn
o c]iie for necessário à regulari/açào das faltas ou defeitos observados.

5.2.3.- Poderá a fiscalização ordctiar a suspensão total ou parcial dos .serviços, caso não sejam atendidas,

dentro de -IS (quarenta e oito) horas, as reclamações que (izcr, sem prejuízo dc outras sanções que possam sc
aplicar a CONTRATADA.

CL-VU.SÜLA .SEXTA - DA E"lSCALIZAÇÃO.
6.1.-0 acompanhamento para o (lei cumprimento e execução dcslc Contraio, serão feitos pela

.ser%'Ídora

Jéssica lie Oliveira. Gestora dos Contratos Adminisirativos do Poder Executivo, conforme Portaria n",

003/2017 lotado, a quem caberá a rcsponsabiliiladc dc fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e

disposições deste Contrato, bem como. comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que
gere n necessitiailc dc medidas de ordem legal c/ou administrativa c a (i.scalização do contraio caberá a
servidora Naiália Silva Ribeiro, matrícula n". 5523. inscrito no CPI" ii°. 076,298.706-55. i'orlariu ii".
9.34A/202().

CEAUSUl.A SETl.MA - DA ALTERAÇÃO DO CONTR.ATO:
7.I.- O CONTRAT.ANTE poderá moditlcar unílatcralnienic o presente contrato p.ira melhor adequação d.as
finalidades dc interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUCÂO DO CONTRA'10:
8.L- A CON"i'UATAD.A reconhece os direitos do CONTR.ATANTE, cm caso dc rescisão administrativa,

previstos no art. 77 da Lei ['cderal n®. 8.666 de 21 dejunho de 1993,
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CLAUSULA NONA - DA RRSCISÂO:

9.1 O coiilrato ora celebrado poderá ser resciiulido caso oconam qiiaisíiuor dos casos previstos nos arlie^
77 c 7S (tn Lei !\'dcral ii". 8.66('i/')3. de 21 dejunho de 1 .99.3 e aílcraçCies ein vigor.

Ihirágriiro Pi-inifini - O contraio para o romccinictUo dos prodiilo.s poderá ser rcsciiulido por inicialiva da
CON TU.ATADA. no caso de descitniprimcmo das normas conlratuais pelo CONTKATANTK. iiiediame
avào judicial e.specialinenlc inienlada para esse (Ini:

Ihirágrnlo Segundo - Na liipóiese prevista no paráuraTo anterior, os scrviço.s pela CONTRATADA não
poderão ser inlerroinpidos ou ])aralisados, aié a decisão judicial Iransilaila ein juisado,

PiM'ágnif() Terceiro - A rescisão riesic contraio implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o liniife dos preiuizos cansarlos ao CONTR.AT.ANTE'". bem como na assunção do olijcio do contrato pelo
CONTU.AT.ANTM na lorma (|uo

mesmo ciclerminiir,

CLÁUSULA l)l"/.-l)AS PRNALIDAOES K DAS MULTAS:

KI.L- A CONTR.ATADA por descumprimenlo dc qualquer cláusula contratual sujeilar-.sc-á as seguintes
pcnaliiiadcs:
I - advertência;

II • suspensão temporária dc participação cm licifaçno c inípcdirnciito de contratar com a Admini.slraçào, por
pi a/o não superior ;i 2(dois)anos:

III • declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os imnivos determinanlcs da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auloridacic
que aplicou a penalidade, que será conceditia sempre que o contralado ressarcir a Adtninisiração pelos
prejuízos rcsullniiles e ajiós decorritio o prazo da sanção aplicada com base no inciso imlerior;

IV . Multa por atraso injusiillcado no rornecimciUo. que .será graduada dc acordo coiti a gravidade da
inlração. obcticeidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota dc cmpciilio ou do contrato, em caso dc dcscumprimento lotai
da t)ín igação:

b. O,.3% (três dccimiís por cento) ao dia. até o irigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do rornecimcnlo
ttão retilizado;

c. 0.7% (sclc décimos por cento) sobre o valor da parte do íbrnecimcmo. por cada dia subscqiieiilc até o
Irigésimo.

V - As penaliilatles por ventura aplicadas à CO.NTR.ATANTE serão obrigaloriamentc registradas no
Cadastro de Fornecedores do Município dc Nova Viçosa-f3A.

I^irági-afo Único- As multas aplicadas deverão ser pagas esponlancamenle no prazo má.vimo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla dcresa e o contraditório ou. ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal de ]"inanças.

Cl.ÁUSULA ONZIC - DA VINCULAÇÂO;
11.1.- O presente Termo dc Contrato enconira-sc vinculado ao Hdital c seus anc.xos do Pregão Presencial P/
Sistema de Registro dc Preços ii"" M6/2019. propostas financeiras dos proponentes c a Ata dc Registro de
Preços n" l95/20!9originadada referida licitação.

CLÁUSULA DO/.IC- DOS CASOS OMISSOS:
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12.1.- i-ic.T cslabcicciciii ciiic casa venha ocorrer algum lato ii.ãa prcvislo tui prcscmc coniraio. os cliaimuíos
c.asos omissos, cslos .serão resolvidos enlrc as partes, ies|K'iiailo o olijelo do contrato, a icgislavào e

normas regidadoras da malciia e cm especial a i.ci n" S.6ftf>/'13. aplicando-lhe, quando lor o

siipleiivamcme os IVincípios da 'leoria Gera! rios Contratos e.slahelccidos na l.cgisinçào Civil Hrasilc^
disposições (Io Direito 1'rivado.
CLAUSLILATIUCZr.- DA FUIILICAÇAO:

13.!.- A CONTKAT.ANTK providenciará a publicação deste Contrato, por c.xtralo. nos locais de costume
conforme pra/o deilnido na Icgi.slaçào pertinente.

CL.ÁU.SÜLA QU.VrOUZF. - DO FORO:
1-1.1.- .As partes elcneni o ]'oro da Comarca de Nova Viçosa - llaliia. com exclus.ão de qualquer outro, por
mais privilegiado (juc seja. para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato,

li por assim estarem, justos c contratados, assinam o pre.sente inslnimento cni 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que .surta .seus jurídicos c legais clcito.s.
Nova Viçosa-üaliia. cm 02 de dezembro de 2019.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 9S.825.351/0001-00

CIRNE

NUNES

DE

ANDRADE, nacionalidade

brasileira,

31/07/1945, viúvo, advogado, CPF: 214.281.158-20, Carteira
Habilitação: 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP,

nascido

em

Nacional de
residente

domiciliado na Fazenda Conjunto Boa Vista, s/n, Zona Rural Nova Viço
Bahia, CEP: 45928-000, Brasil.

TATIANA. BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascida e:
11/05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, turismologa, CPF:

216.441.668-60. Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186, órgão
expedidor DETRAN - SP. residente e domiciliada na Avenida Presidente

Getúlio Vargas, 4815, Redenção, Teixeira de Freitas - Bahia, CEP; 45994-000,
Brasil.

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

25/02/1981, casado em Comunhão parcial de bens. Advogado, CPF:

294.837,578-94, Carteira Nacional de Habilitação: 00637517339, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliado no Rua Elpidio Carlos de

Oliveira, 166, Posto da mata, Nova Viçosa, - Bahia, CEP: 45928-000. Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresaria! POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201364233, com sede Rodovia BR 418, s/n, Km 35, Posto da Mata, Nova

Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Juridica/MF sob o n® 96.825.351/0001-00. deliberam de pleno e
comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizáràV.-,
na Avenida João Durval Carneiro, 484, centro, Nova Viçosa - Bahia, CEP^</
45928-000.

Keq:81900000432430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

/oV>-

^

/o>'

CNPJ: 96.825.351/0001-00

^

\C,\

's.\ -

'%x#

OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é: - Comércio varejista de combusliveis para /-eENcr^
veículos automotores - Comércio varejista de lubrificantes, e Transporta''^$>—
rodoviário de produtos perigosos.

O/

CNAE FISCAL

4731-8/00

-

Comércio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

iviçc^^

automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrifícantcs.

4930-2/03 - Transporto rodoviário de produtos perigosos.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará
na Rua Pinheiros, 05. centro, municipio de Pedro Canário, Espirito Santo CEP29970-000.
OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é: - comércio varejista de combustíveis para

veículos automotores - comércio varejista do lubrificantes e transporte
rodoviário de produtos perigosos.

CNAE FISCAL

4731-8/00 - Comércio

varejista

de combustíveis

para

veículos

automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4930-2/03 - Transporto rodoviário de produtos perigosos.
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos

e Obrigações resultantes do contrato social permanece Nova Viçosa - Bahiá.

Re<i; 819ÜÜ00Ü'I3243U
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LIDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos
arquivados e que nâo foram expressamente modificadas por esta alteração
continuam em vigor.

/o/

it/

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos term

da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e ciàusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA POSTO SEGURO DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA.

Y

CIRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF: 214.281.158-20, Carteira Nacional de
Habilitação; 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP. residente e

domiciliado na Fazenda Conjunto Boa Vista, s/n, Zona Rural Nova Viçosa
Bahia, CEP; 45928-000, Brasil.

TATIANA BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascida em

11/05/1979. casada em Comunhão parcial de bens, turismologa, CPF:

216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186,' órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada no Avenida Presidente

Getúlio Vargas, 4815, Redenção, Teixeira de Freitas - Bahia, CEP: 45994-000,
Brasil.

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em
25/02/1981, casado em Comunhão parcial de bens, Advogado, CPF:

294.837.578-94, Carteira Nacional de Habilitação: 00637517339, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliado no Rua Elpidio Carlos de
Oliveira, 166, Posto da mata. Nova Viçosa, - Bahia, CEP: 45928-000, Brasil.

Únicos sócios da sociedade: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA., com sede na Rodovia BR 418, s/n. Km 35, Posto da Mata, Nova
Viçosa. Bahia. CEP 45.920-000 registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob NiRE: 29201364233, e inscrita no CNPJ; 9G.825.351/Q00l-0(J
resolvem, assim, consolidar o contrato social:

Ruq:81900000432430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00
/o/

''"L

ty-l

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial POSTO SEGURO DERIVADOS DE-í^-íi',..c,^
PETRÓLEO LTDA., com sede na Rodovia BR 418, s/n. Km 35. Poslo da Mata,
Nova Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000,

CLAUSULA SEGUNDA

35
O objeto social da empresa é:
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

!'!cns

- Comércio varejista de lubrificantes.

- Transporte rodoviário de produtos perigosos.

T

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 03/08/1993, e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido

em 500.000 (quinhentas mil) quotas de RS 1,00 (um real) cada uma
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios.

ja

As quotas subscritas do capital social são compostas da seguinte forma:
SOCIOS

CIRNE NUNES DE ANDRADEJUNIOR
TATIANA BRITO DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE
TOTAL

CAPITAL
SOCIAL

QUOTAS

PART.

RS

430.000.00

430.000

86%

R$
R$
RS

50.000.00
20.000.00
500.000.00

50.000
20.000

10%

500.000

100% ^

Re<]: 81900000432430

4% /

Pàgma 4

Cenifico o Registro sot> o n" 97859852 em 21/05/2019
Protocolo 196831490 de 09/05/2019

Nome da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29201364233

Este documento pode ser verificado em nttp://regin.juceD.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 437639341325C71

Esta cópia foi autenticada aigilalmente e assinada em 21/05/2019

por Tiana Regiia M G de Araújo •Secrotâria-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o

expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o 6S|ÍÍC/xJ
direito de preferências aos sócios que queiram adquiri-las.

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do
Art. 1.052, do Novo Código Civil.

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio CIRNE
NUNES DE ANDRADE JÚNIOR . ISOLADAMENTE a Sócia TATIANA BRITO

DE ANDRADE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva
na sociedade, judicial e exírajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios. O Sócio CIRNE NUNES DE

ANDRADE será tão somente sócio Investidor sem nenhum poder de gestão.
CLAUSULA CITAVA

As deliberações relativas à aprovação das contas, aumento/redução do capital,
pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisãc'

e incorporação, bem como outros assuntos relevantes para a sociedade, serã^
definidas por meio de reunião dos sócios.

''

Req: 81900000'132'130
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ; 86.825.351/0001-00

CLAUSULA NONA

Para suas despesas particulares e a titulo de pró-iabore, os sócios poderão de
comum acordo, fixar uma retirada mensal observada às disposições
reguíamentares pertinentes.

«eNc^
CLAUSULA DÉCIfVlA

Caso uryi dos sócios deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar o o
por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias. e seus haveres ser-lhe

reembolsados na modalidade que se estabelece na cíausula 12® (décirna
Segunda) deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios
podendo continuar as atividades com o sócio remanescente a herdeiros do
socfo falecido. Caso não convenha este critério, são pagos aos herdeiros ou
sucessores legais os seus haveres de capital e lucros liquidos apurados até a
data do falecimento, dividindo o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e
^

falecimento, com os juros e acréscimos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O exercício social é coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de
SmnnS,!
puando édeprocedido
o levantamento
do Balanço
Patrimonial í
e efetuada a apuração
resultados,
em conformidade
com as
oproporção
onori?- Jde suas cotas
pertinentes.
Os lucros ou prejuízos tocam aos sócios na
de capital.

r

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Rcq;8190000Ü432430
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por Tiana Regila M G do Araújo - Secretaria-Geral
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^
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade possui;2(duas) filiais:

Filial 1 - Localizada na Avenida João Durval Carneiro, 484, centro Nova Viçosa
- Bahia, CEP 45928-000.;

Filial 2 - Localizada na Rua Pinheiros, 05. centro, município de Pedro Canário
Espirito Santo, CEP: 29970-000.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As empresas Filiais funcionam com o mesmo Capital Social da Matriz.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé pública ou a
propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CG/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos neste contrato são resolvidos com observância dos
preceitos do Art. 1.053/CC/2002 e de outros dispositivos legais que lhe sejam

r

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Os sócios respondem solidariamente pelas obrigações sociais da empres
proporção das quotas subscritas do capital social.

'
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Certifico o Registro sob o n" 97859852 em 21/05/2013
Protocolo 13683U90 de 09/05/2019

Nome da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29201364233

Este (Jocumento pode ser verificado em hlip;//regin.juceb.Da.gov.br/AUTÊNTICACAODOCUMENTpS/^cU^ENTICACAO.aspx
Chancela 437639341325071

Esta cópia foi autenticada digitaimente e assinada em 21/05/2019

por Tisna Regila M G cie Araújo• Secretâria-Geral

ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ; 96.825.351/0001-00

CLAUSULA DÉCIMA NONA

<f/
Fica eleito o foro da Comarca de Nova viçosa - Bahia, para o exercício

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contraio.

/<í'

E, por estarem assim Justos é\.contraíados, assinam este instrumento.

Nova "^íçosaY Bahia,^de abril de 2019.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

^viçg^
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome; POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

Iodos 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

nasalfneas 'a'a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htfp://rfb.gov,br> ou <http:/Avww.pgfn.gov.bf>.

Cenidâo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:39:14 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão; 7EA3.360F.4CEC.CC73
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA ECCNCMlCA FeCERAI.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

S6.825.35i/oooi-oo

Razão Socialtf=osTo seguro der[vados de petróleo ltda

Endereço:

ROo BR418 - km 3S S/n sede / posto oa mata-/ nova viçosa/ ba
/4S928-0C0

A Caixa Econômica Federal, 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 não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/07/2020 a 01/08/2020
Certificação Número: 2020070301185524273975

Informação obtida em 24/07/2020 10:37:41

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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PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS5g';;|^tJ
Nome: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS}
CNPJ: 96.825.351/0001-00
Certidão n*: 16217063/2020

Expedição: 16/07/2020, às 10:43:02
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de Bua expedição.
Certifica-se que posto següro derivados de petroleo ltda (matriz e

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 96.825.351/0001-00, 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 ã 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 jurídicas
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 previdenciários, 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.

CCivldas e sugcscSca: cndcncsc.jus.br

Emissão: 09/06/2020 15:05

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

LS»

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1931 •Código

^SEN£/4

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N"; 2020164S057

RAZtoSOCtAI,

POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

037,903387

96.S2SJ5t/O0OI-OO

Ficâ certificado que nâo constam, até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica adma
idenliRcada, relaüvas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PúUica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/06/2020, 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 INSPET0RIA8

FAZENDARIAS ou via INTERNET. NO ENDEREÇO ht1p://vrtvw.Befaz.ba.gov.br

Vãfda com a apresonlação conjunta do cartão originol de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federai do MInIslárIo da Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÈANICA, 299-5
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA• BA

CEP;45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000197/2020.E

Nome/Razão Social; POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nome Fantasia;

REDE CNA

Inscrição Municipal:

775

Endereço:

ROD 418 KM ■ KM 37, S/N

CPF/CNPJ: 96.825.351/0001-00

KM 35,5

CENTRO- DISTRITO DE POSTO DA MATA -(Po NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45928-000

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 MüNICiPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em

01/07/2020

.com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até; 31/07/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 3600004970100000000775030000197202007017

Certidão emitida eletronicamente via Internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
hlfps://novavicosa.saatn.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção; Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 24/07/2020 às 10:38:01

Co'U"
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Nova Viçosa, 01 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

nÍ^ viço^í
Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Agricultura c Pesca, para Prorrogar o
Contrato n° 2272/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO
LTDA, inscrita no CNP.I 96.825.351/0001-00, situada na BR 418. KM, 35,5 Posto da Mata,

Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado, Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP,

firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme

especificações, quantidades c preços descritos no anexo l do Edital Pregão Presencial p/ Registro

de Preços n° 146/2019 c na clausula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada
ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com
termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto dc 2020. Considerando a
existência de R$ 202.759.76 (duzentos e dois mil setecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e
seis centavos) no saldo do contrato.
Solicito desta contabilidade a informação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

riDA

PREFEITO MUNÍCIP

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:733208-1124 E-mail; gabinetedoorefeito(gemail.com - CNPJ ns CNPJ: 13.751.531/0001-49

NDVA

yiçoss^
vfoo f^ota /ittr<Vto'

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 Municipal de Agricultura e Pesca, decorrente

da presente solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme
tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretária

210

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Unidade

21001

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico

Atividade

Gestão das Atividades da Sec. Agricultura e

2.048

Desenvolvimento Econômico.
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA,01 de julho de 2020.

LINDOMAR SALAiWIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 73 32081124 E-mail: controladorianv^gmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

P9if ft >ru»A
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Nova Viçosa, 02 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Slviçosp

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Agricultura c Pesca, para Prorrogar o
Contrato n" 2272/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO
LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata,
Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RO 234340 SSP/SP,

firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mata/BA, c ou demais descritos conforme

especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro
de Preços n° 146/2019 e na claiisula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada
ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com
temiino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a
existência de R$ 202.759,76 (duzentos e dois mil setecentos c cinqüenta e nove reais e setenta e
seis centavos) no saldo do contraio no saldo do contrato.
Solicito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico.

m
C PAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoorefeitoiSigmali.com - CNPJ ns CNPJ; 13.761.531/0001-49

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n°.827-B/2020

Pregão Presencial n®. 146/2019

Interessado: Secretaria Municipal dc Agricultura c Pesca.
Assunto; Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito Administrativo. Licitações e contratos.

Minuta dc aditivo contratual. Prorrogação
excepcional de vigência. Fundamento jurídico: art.
65 e 57 da Lei n® 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n®. 2272, firmado com a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA, cujo objetivo é o fornecimento parcelado de combustíveis para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Agricultura c Pesca.

Pretende-se, com o termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato passando
o mesmo a ter seu prazo de encerramento no dia 31 de agosto de 2020.

No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, justificando a
necessidade da alteração; b) Contrato; c) Tenno Aditivo;
E o relato do essencial.

2. ANÁLISE PRELIMINAR.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento fonnulado se restringe
a prorrogação dc prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,
II, § 2" da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE JURÍDICA DA ALTERyVÇÂO CONTRATUAL.
Para o exame da alteração pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, é

imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza.

ViÇO^
Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n" 8.666/1993. No caso em tela, a alteração
pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.

A Lei de Licitações menciona que os contratos firmados podem ser alterados conforme o art.
65 da citada lei.

Vejamos:
Art. 65. Os contratos rci^idos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - linihiteralmcntc pela Aclminislração;

a> quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
tccnica aos seus objetivos;
b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de .seu objeto, nos limites permitido.s por esta Lei;
It - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, cm face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;

c) quando nece.ssária a modificação da forma de pagamento, por itnposição de
circunstâncias supervenientes, tnantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprcslação de fornecimento dc bens ou execução dc obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado c a retribuição da administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem dc
conseqüências incalculáveis, rciardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, cm caso de força maior, caso fortuilo ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

(Redação dada i^ela l.ei n° 8.883. de

1Q94-)

§1-0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

011 supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por
cento) do valor inicial atuaüzatlo do contrato, c. no caso particular de reforma de cdificio ou
dc equipamento, .até o limite de 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
«nlerieft

§ 2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:

I -(VBTADO)

(Redação dada nela Lei n" 9.64S. de 199S(

(Incluído pela Lei n° 9.648. dc 1998)

li - as supre.ssòcs resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Incluído

nela Lei n" 9.648. de I998>

§ 3- Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no § js deste artigo.

§ 4" No caso dc supressão dc obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

pelos custos de aquisição regularmente comprovados c monetariamentc corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde
que regularmente comprovados.

§ 52 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

supervcniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da aprc.sontação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revi.são destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

I

/i'
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§ 6- tm liavcndü alteração unilateral do contrato que aumente os cniíargoítfó contratado, a
Administração deverá restabelecer, por adilanienlo, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.

§ 7^'(VETADO)

^
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizaçôes financeiras decon'cntcs
das condições de pagamento nele prcvist.as. bem como o empenho dc dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presente caso, verifica-se também que a solicitação fomtulatda se encontra
consubstanciada no artigo 57, II, § 2" da Lei 8666/93 que assim determina:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, e.xcelo quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajo.sas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei n" 9.648, de 1998)

§ 2o Toda prorrogação dc prazo deverá ser justificada por escrita c previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-ias ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, alem de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, porem, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.
Pode-se considerar a deinonstração do interesse da Administração na continuidade dos
serviços c a aprovação formal pcia autoridade competente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da possibilidade de alteração.

A Lei de Licitações cm seu art. 65 da Lei 8.666/93 pcnnitc a alteração e o art. 57 a sua
prorrogação.

B) Interesse expresso da contratada.

Constata-se que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contratual.
C) Prestação regular dns serviços até o monumto.

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação de não cumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção das condicÕcs iniciais de liabilílacão nela cninresa contratada.

Quanto à manutenção das condições dc habilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes documentos: Certidão dc Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa dc
Débitos Mimicipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa dc Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Tributários.

4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais, manifesto pela
aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a inesma foi redigida
dentro dos ditames legais c, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, c a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade dc realização do aditivo requerido, nos tcnnos do artigo 57, II,
§ T da Lei

À consideração superior.
Nova Viçosa/B A,02 dc julho dc 2020,

Advog-ndii -CAO/GA ZB.lItll

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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TERMO

ADITIVO

DE

PRAZO

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

/2020, REFERENTE AO CONTRATO N"
DE

FORNECIMENTO

/2020,

PARCELADO

DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE SI/
CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVAl

VIÇOSA,

DO

OUTRO,

A

EMPRESaA

Através do presente Temio Aditivo, dc um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNIM sob n n° 13.761.531/0001-49. com sede na Avenida Oceânica. n°

2994, Bairro Abrolhos 1, 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

pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n°
situada na
,n°. Cidade. Estado, CEP:. Neste ato representado
pelo Sr
inscrito no CPF sob n®
, profissão, denominada
CONTRATADA têm entre si justos e avançados, e celebrando o presente termo aditivo ao contrato n®
/2020
* vinculado ao Pregão Presencial ?/ Sistema de Registro de Preços n°
/20I9, Processo Administrativo n°
/2020

e Ata de Registro de Preços n®

/20I9, sujeitando-se as partes às normas discipiinares 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 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2272/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020, Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

PESCA no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades c preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro dc Preços n° 146/2019 e na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019 vinculada a este Contrato.

CLÁUSULA SECUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da contintiidadc dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA

"^^MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, do Município, Considerando o saldo de contrato no valor dc R$
(

)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 Agricultura e Pesca.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°
/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência até
31/07/2020, passando sua vigência ate o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
2

Executivo

Orgao

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

210

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade

21001

Secretaria dc Agricultura e Dc.senvolvimenio Econômico

Atividade

2.048

Gestão das Atividades da Scc. Agricultura c Desenvolvimento Econômico

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos ordinários

Poder
4

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos 1 - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
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CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

5.1 - O presente icrmo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso II da Lei n°. 8.666/93.

/s
CLÁUSULA SEXTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contraio originário, firmado entn

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

previsto no parágrafo línico 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 c CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia

de

de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNJM SOB O N" XXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

Av, Oceânica, n® 2994-Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.;(73) 3208-1124
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N® 2272/2020

SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 827-B/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 três dias do mês d
julho de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender

solicitação da Secretária

Municipal de Agricultura e Pesca, o com

objeto

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2272/2020, FIRMADO ENTRE
AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÊ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é
fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas da
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da

Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos 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 vinculada
a este Contrato. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a

empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ
SOB O N° 96,825.351/0001-00. Considerando a necessidade da continuidade dos

serviços contratados para continuar o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA, do Município. Considerando o saldo de contrato no valor

de R$ 202.759,76 (duzentos e dois mil setecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e
seis centavos) 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 Agricultura e Pesca.
Considerando ainda Parecer Jurídico favorável pela possibilidade/viabilidade da
prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de agosto de 2020 até 31 de
dezembro de 2020. Devendo após a devida homologação pelo chefe do Poder
Executivo, da nossa decisão, proceder à devida publicação nos meios legais para que
surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a
reunião. Assim sendo, eu Cláudia Otto Cruz Moreira, Pregoeira lavrei o presente
registro de acontecimentos que, depois de lido 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.

ClaudiajÉ5. C. Moreira
Pregoeira

Ivaniize o." Câmara

Equipe De Apoio

Débor

Equipi

Santos

Apoio

Endereço: Av. Oceânica,2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabínetedoprefeitoOnova.vicosa.ba.eov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49

^SENC/.
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PRIMEIRO

TERMO

ADITIVO

DE

PRAZO

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

827-B/202(). REFERENTE AO CONTRATO N". 2272/2020,
DE

FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA. DO OUTRO, A EMPRESA: POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Através do presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n" 13.761.531/0(>01-49, 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 POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 96.825.351/0001-00, situada na Rodovia BR 418 km 35,5, Posto da
Mata, Bahia, CEP: 45.928-000. Neste ato representado pelo Sr. Cinte Nunes de Andrade Júnior, inscrito no CPF sob n°.
294.837.578-94, Sócio Administrador, denominada CONTRATADA têm entre si ju.stos e avcnçados, e celebrando o
presente termo aditivo ao contrato n". 2272/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n",
146/2019, Proce.sso Administrativo n°, 827-B /2020 e Ata de Registro de Preços n" 195/2019, sujeitando-se as partes às
normas disciplinares da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes chíusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O pre.sente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2272/2020.
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020, Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
PESCA no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais distrito.s. conforme especificações, quantidadc.s e preços
descritos 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 vinculada a e.ste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, do Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$
202.759,76 (duzentos e dois mil setecentos e cinqüenta e nove reais e .setenta e seis centavos) 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 Agricultura e Pesca.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°. 2272/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência até
31/07/2020, pas.sando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAI. DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

210

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade

21001

Atividade

2.048

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Gestão das Atividades da Sec. Agricultura e De.senvolvimcnto Econômico

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

no

Recursos ordin.írins

Fnntp
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CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
5.1 - O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, c encontra amparo legal no artigo 57,
inciso n da Lei n°. 8.666/93.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficia! do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo línico 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 repre.senlantes das panes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia, 24 de Julho de 2020.
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-REPRESÉN'rANTI-/l.EGAL
CIRNE NUNES QEAN^ADE JÚNIOR
CONlItAtADA
TESTEMUNHAS:

NOMErf^ 'Atx.
CPF:_^2

(hn

nomeIÍ^
CPF:S>Êri3Sn

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020

Nova Viçosa

6 - Ano - N° 3659

Diáritf nHcial <l(>

MUNiCMPIO
c \\ ^T"

NIVA

KXTRATO IK) l-KlMItlKO TERMO ADITIVO DE DRAZO AO CONTRATO N". 2272/20211 VINCULADO AO

I'ROCh:SSO ADMINISTRATIVO N°. R27.B/2020 ORIUNDO DO PREGÃO l'RI-:SENCIAI. IV SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS N'. 140/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*. 195/2019.

CONTRATANTES; O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, PESSOA JURÍDICA Dl: DIREITO PÚBLICO INTERNO,
CNPJ siiii <■ n" l,T7fil.5.M/00«l-49.

CONTRATADA! POSTO SEGURO DERIVADOS DF, PETRÓLEO I,Tl>A. inscriln nn CNPJ SOB O N° 9í.82S.3SI/onoi-00.
iicslc iili> rciirusciitaclo pOa Sr. Cirnc Ntinus fie AndriKle ,Iiiiil<ir, inscrilo no CPE siib ri N° 294.837,578.94.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2272/2020. FIRMADO ENTRE AS PARTF.S EM 02/01/2020.
COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020. PAS.SANDOSUA ViGÊ.NCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo
Objeto é foiiiccinienlo parcciailo de coiiibusiivcis .iiiloniolivos para atender as demandas da .SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mata/ BA. e/ou demais distritos, eunforme espceificavOes, miamidades c pregos
descritos no Anexo I do Editai Prcgüo Presenciai ?/ Sistema dc Registro de Preços n" 146/2019 e na Clíiisula Segunda da Ala de
Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a c.-ic Contraio.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Exceiilivo

IVmUt

2

Orgilo

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

2111

SECRETARIA .MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Uiiidiide

2Iimi

SecrelarÍH de Agriciilliira e Deseiivnlviiiientn EeiiriMiiilco

Atividiide

2.648

Gcsítlodas Atividades da Scc. Agricultura e Desetivolviinciilo Flconrimico

Elemenio

339(1.30.611

Material de Con.sumn

Fonte

60

Recursos nrdin.lrio.s

DATA DO ADITAMENTO: 24/07/2020.

VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 31/12/2020,
DO FUNDAMENTO LEGAI.: Anigo 57, inciso II da l,ei n°. 8.666/93.
MANOEL CO.STA AI..MEIDA PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa • BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ nS; 13.761.531/0001-49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL VEUNOUJCCBEPQBEF31ZTYW

Esta edição enconlra-se no sile oficial deste ente.

HDVA
'm
10-O ^'Stóho'

ORDEM DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Autorizamos o setor Contábil a empenhar o Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n"

2272/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA,
inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata, Nova

Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNC NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RO 234340 SSP/SP,
firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E PESCA no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos

conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão
Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de
Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de
2020, Ficando sua vigência com termino cm 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de
agosto de 2020. Considerando a existência dc R$ 202.759,76 (duzentos e dois mil setecentos e
cinqüenta e nove reais e setenta e seis centavos) no saldo do contrato no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 24 de julho de 2020.
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Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ORDEM DE SERVIÇO
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Autorizamos a Empresa POSTO SEGURO DERIVADO DE PETROLEO
senta
no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35.5 Posto da Mata, Nova Viçosa,
Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro,
casado, Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94. RO 234340 SSP/SP. firmado

com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E

PESCA no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações,

quantidades e preços descritos no anexo 1 do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n®
146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao
contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Dar continuidade ao
fornecimento do objeto supracitado de acordo com o Primeiro Tcmio Aditivo ao Contrato
2275/2020. A partir do dia 01 de agosto de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.
Nova Viçosa, 24 de julho de 2020.
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