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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2020, neste setor de pregão
licitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°
654/2019 que contém 2415(dois mil quatrocentos e quinze) folhas, com
seqüência do n® 01 á 2415 do qual acrescento 58(cinqüenta e oito) folhas com
seqüência de 01 á 58 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n°
887/2020, objetivando o segundo termo aditivo ao contrato de n® 2569/2020

com a empresa: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, que
tem como objeto O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da
vigência do Contrato n° 2569/2020, firmado entre as partes em 07 de fevereiro
de 2020 com vigência até .30/09/2020, passando sua vigência até o dia
31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui
Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender as

demandas da Secretaria Muriicipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no
Distrito de Posto da Mata/ BA,,e/ou demais Distritos, conforme especificações,

quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial Para

Sistema de Registro de Preçç n" 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de
Registro de Preços n° 195/2019.

Nova Viçosa, 30 de setembro de 2020.

Claudia O^. Moreira
DECRETÓ: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 887/2020.
TIPO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2569/2020.

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

REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N" 8.666/93.

ORGÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÂO, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n".2569/2020, firmado entre as

partes em 07 de fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua

vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo oísjeto constitui
Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no Distrito de Posto da

Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço
n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019.
EMPRESA: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no
CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00, neste ato representado pela Sr. CIRNE
NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, inscrito no CPF sob o N° 294.837.578-94.
DATA DO ADITAMENTO: 30/09/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO;01/10/2020 A 31/12/2020
DECRETO N® 868/2020
CLAUDIA
MOREIRA
PRE^OEIRA
IVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO

DÉBOR^.-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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AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de setembro de 2020 autuei sob n® 887/2020 os

seguintes documentos anexos a este Processo; Oficio da Secretária

Municipal de Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos solicitando
Prorrogação da vigência do Contrato n°.2569/2020, firmado entre as partes
em 07 de fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua

vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto
constitui Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme

especificações, quantidades e preços descritos no anexo i do Edital Pregão
Presencial Para Sistema de Registro de Preço n® 146/2019 e na Cláusula

Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019. Os seguintes
documentos anexo: oficio da Empresa solicitando a prorrogação do
contrato, copia do contrato n® 2569/2020 firmado entre o município e a

empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito
no CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00, documentos da empresa e do seu
representante. Oficio do Prefeito Municipal a contabilidade solicitando

informação quanto a existência de dotação orçamentária capaz de custear
a referida despesa, resposta da contabilidade informando a dotação
orçamentária, oficio a assessoria jurídica solicitando analise e emissão de

Parecer Juridico e minuta. Foi dado ainda autorização pelo senhor Prefeito
municipal para a Pregoeira tomar todas as medidas necessárias para
abertura de Processo Licitatório após consulta a assessoria jurídica para
analise elaboração de minuta e parecer jurídico.

Cláudiàp. C. Moreira
Pregoeira - Decreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gabínetedoprefeito@nova.vicosa.ba.gov.br- CNPJ n® CNPJ:

13.761.531/0001-49
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o Instituto Múniciijal de Adrainistraçãó Pública-IMAP declara qiie

.

OTTO CRUZ MOREIRA . i

Participou*

-IMAP,riós dias
17 e 18 dc janeiro dc 2019,carga horária de 12(doze) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping,ào
cmPública
Salvador/BA.
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Decretos

DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PREGOEIRO e

Equipo de Apoio, para conduzir os Processos
Licitatórios

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 atribLiições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n®. 10.520/2002 c/c a Lei Federal 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 oporiuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui airibuições
que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade
exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, lodavia, 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 iicitatório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Editai e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada peto 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 ari. 37 da Constituição Federal: legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. DevenSo^^aTGir com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastávet dessa condição que lhe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da

Equipe de Apoio ao Pregão em outras funções estão sobrecarregando e dificultando
resultados com maior agilidade dos Procedimentos Licitatórios na modalidade Pregão com
ou sem Sistema de Registro de Preços, passou a existir a necessidade de ler que substituir
os membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro.
DECRETA:

Art. 18. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula iV,
5037, nomeada através do Decreto n^. 018/2017 para o cargo de Chofe de Departamento

de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEIFÍA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

Parágrafo ijnico - 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. 28. 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, previste no arl. 15 da Lei n® 8.666/93 e suas alterações

posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamentc
na Lei Federal n® 8.866/93 e suas alterações.
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Art. 4«. A Pregoeíra e Equipe de Apoio, aiém das obrigações que trata da
Legisiação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis peio
cumprimento dos prazos de aiimentaçào dos Sistemas do SiGA, E-TCM e do Portal da
Transparência no site oficiai do Município, devendo adotar todas as medidas cabíveis
necessárias para cumprimento dos prazos exigidos poio Tribunai de Contas dos Municípios
do Estado da Baliia.

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especiai os Decreto de n®. 851/2020 e 858/2020.
REGiSTRE-SE,PUBL!QUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endeieço: Av. Oceanlcs.3100,- Abfolho^ J. Nova Viçosa - 6A. CEP: 45920'000
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Decretos

DECRETO N» 650/2018
DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

"Altere o Regulamento, no âmbito do Município de
Nova Viçosa(BA)do Sistema da Registro de Preços
previsto no art 15 da Le! n> B.665, de 21 de Junho de
1993,o dâ outras provldõnelas".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência prevista no inciso II do ari. 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 Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n« 8.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 1<. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
sennços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.

Ari. 2L Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:

I. Sistema de Registro de Preços • SRP: conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços: documento víncuiativo, obrigaclonal, com

característica de compromisso para futura contratação, onde se regisíram os preços,
fornecedores, órgãos panicípantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III. Órgão Gerenciador: equipe da Administração responsável pelo gerenciamento
do SRP, Indusive a condução da licitação;

IV. Órgão Partidpante: secretaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 3L Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
t. Quando, pelas caracierístícas do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
Endtruço; Av. Gctânica,3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa •8A CEP;4S92M)CiO
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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 for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

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

Ari 4*. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do SRP,em especial;
I. Convidar, mediante comunicação interna, corresporxJãncia eletrônica ou outro

meio eficaz, as diversas Secretarias da Administração para participarem do SRP;
li. Consolidar todas as informações relativas à estimativa Individual e lotai de

consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das
especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

III. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivameme
praticados antes da realização do certame e apôs, trimeslralmenle, 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
w

caso;

V. Realizar o procedimento licitatório rospeclivo;
VI. Indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de

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

VII. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando

solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contratação
realizada;
Endofoço: Av. OcoAnfco,3ioo,- Abrolhos I, Nova Viçosa•0A« CEP;45920-000
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e à
aplicação de penalidades, observado o disposlo nos artigos 17,18 e 20 dosle decreto;
tX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios
eletrfinicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Art. 5*. Caberá ao Órgão Participante:
I. Manifestar interesse em participar do SRP,informando ao Órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;

II. Assegurar que 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 licilatório;

IV. Manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às

alterações porventura ocom'das, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;

VI. Conduzir os procedimenlos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6«. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n« 8.666, de 21
de junho de 1S93, caberá ao gestor do contrato:

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a Indicação do fornecedor, dos quantitativos a que esto 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 efetivação
da contratação;
Cndor«ço: Av. Oc«4nlca,9100,- Abtolhos I. Novj Viço»•BA,CEP: 45920*000
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IV. Zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;

V. Informar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.
Ari. 7*. As licílações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n* S.666. de 21 de julho de 1993 e n*

10.520. de 17 de julho de 2002. e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo linlco. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.
Ari 8'. O edital de licitação para regisiro de preços conlempíará, no mínimo;

I. A especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos

necessários e suficientes, com nfvel de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas:

II. A estimallva de quanlldades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;

III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e.
complemenlarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a íreqOência, periodicidade,

caracleríslicas do pessoal, materiais e equipamentos a serem fomeddos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;

W
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IV. O prazo de validade do registro de preço;
V. As secretarias participantes do respectivo regisiro de preço;

VI. Os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e minutas de contratas, se
for o caso;

VII. As penalidades a serem aplicadas por descumprlmenlo das condições
estabelecidas.

Parágrafo único. O editai poderá admitir, come critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos do peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
Endeioío: Av. OecSnlea,3100,-Abiolhoi I. Nov» VIçoji ■ BA,CEP:4S9IMOO
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AH. 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 de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o locai de entrega lixados
no editai.

Parágrafo único. No silêncio do edital não será admitida cotação 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 ficarão 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 classificação das empresas constantes da Ata;e
ill. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade

de contrafação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde
que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor Inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

Ari. 11. Homologado o resultado da licitação, será elaborada a ata de registro de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de

serviços, com observância da ordem de dassiflcaçâo, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras contrafações e os órgãos participantes.

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

§ 2». Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que traia o parágrafo anterior.
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Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da respectiva ata, computadas neste as eventuais
prorrogaçOes.

§ 1*. A prorrogação da vigência da ata será admldda quando a proposta continuar
se mostrando mais vantajosa e satisíeitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.
§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabeledda
conforme as disposições i»ntidas nos editais e respectivos instrumentos de contraio,

observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n* 8.666, de 21 de juntto
de 1993.

Art 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ala 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 firmar as
contratações que deles poderão advir, ticando-ltie laculiada a utilização de outros meios,

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em igualdade de condições.

Art. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por
qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro municrpio da
federação brasileira, e que não lentia participado do certame ficitatório, mediante anuência

do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1'. Os entes que não participaram do registro 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 dassificaçâo.

§ 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.
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§ 3*. As aquisições ou contratações adicionais a que se relere este artigo não
poderão exceder, por secretaria, órgão cu entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
§ 4^. Quando o edital prever o lomecimenio de bens ou prestação de serviços em

locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por
região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.
§ S*. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá

exceder, na ioialidade, ao quínlupla do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 6*. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá

eletivar 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 contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

doscumprimenio de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando ao órgão gerenciador.

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

§ 9*. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Município, a adesão a ata de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou

entidades municipais, dislritals, estaduais ou da União, mediante anuênda do órgão
gerenciador.

Art. 16. A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores de serviços

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

Parágrafo único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
conüdas na Lei Federal n» 8.666, de 21 do juntio de 1993.
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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;
II. Liberar o íorneoedor 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 Decreto;

III. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando Igual
W*

oportunidade de negociação.

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. Descomprir 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 justilicatíva aceitável;

III. Não aceilar reduzir o seu preço registrado, na hipálese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

IV. For declarado inidôneo para íicilar ou contratar com a Administração Pública;
V. For Impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamenlo do registro, assegurados o coniradllórlo e a

ampla delesa, será de inicialiva do Órgão Participante ou do Órgão Gerenciador, e. ao
final, será formalizado por despacho da autoridade máxima da Administração.
Art. 19. O íomecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicilar o

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução coniralual, decorrente de caso fortuilo ou de força maior
devidamente comprovados.
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e às contraiaçôes dele decorrentes às 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.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Vr"

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Viçosa, 30 de setembro de

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Setor de Pregão

O Preteito Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuições legais, autoriza a Pregocira a proceder todos atos administrativos necessários

para atendimento ao Ofício da secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Públicos, cujo objeto Prorrogação da vigência do Contrato n".2569/2020, firmado entre
as partes em 07 de fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua

vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui
Fornecimento Parcelado de Combustivel Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no Distrito de Posto da

Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presenciai Para Sistema de Registro de Preço
n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019. Em
conformidade com a Dotação Orçamentária e Parecer Jurídico.

PREFEI

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabínetedoprefeítofSnova.vícosa.ba.Bov.br- CNPJ no CNPJ:
13.761.531/0001-49

NDVA
Coofitvvyóa vmc f^0»O hliKnH)'

NOVA VIÇOSA, 28 de SETEMBRO DE 2020.
OFICIO na 105/2020
Ao Exmo. Sr.

Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa/ BA.

Prezados Senhor,

Como Secretário Municipal de Víação, Obras e Serviços Públicos, no âmbito do poder Executivo Municipal,
venho através deste em cumprimento a exigência legal, prevista nas Leis na 8.666/93 e 10.520/02, solicitar

ao Senhor para que aconteça o Procedimento de aditamento ao contrato 2569/2020, vinculado ao Pregão

Presencial p/ sistema de Registro de Preço ns 146/2019, o objeto é o fornecimento de COMBUSTÍVEIS pela
Empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA- CNPJ: 96.825.351/0001-00.
Considerando a necessidade em continuarmos atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Públicos solicitamos o aditamento do contrato supracitação com prate de até 31/12/2020.
Tal aditamento faz-se necessário para manter o bom desenvolvimento dos veículos que são utilizados nas
funções e serviços através dessa secretaria..

Assim sendo, para o bom desenvolmento dos atendimentos, é imperiosa a realização do referido aditamento
ao contrato supracitado, por se tratar de serviços públicos prestados por parte dessa secretaria.

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

idinho Salvino

Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
Decreto n° 764 de 21/05/2019.

iW. Oceânica, n" 2994-.\broltios l-\nva \ lco.<a- Hsladüda Haiiia-Ct^; 4592l)-(HM.'rcL:|73|3208-1Í24
Página I de J

/-?/

k

SI ^q©s^

AV

áLJ35a.ikl
^ -:--v

''1 i/;,-oC>l':''^'''

Cuiilnil0M"256W2n:il

(•(lN'ril,Vl(> l'AilA rOllNÜCIMKNTO i'AltCi:i.A!)0
i)i;

c()Mniis'i'ivKi.. iu;r''i;iu;N'iT; a

dic f'ui;t,:os
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CIÜ.KIlItAiM. 1)1-: UAI I.AIH), o AlDiNICiflO DE SOV.i^f
vk-uka/iia. Iv Dl) oirnio. í\ emidiesa i-oscif' SKClIltO DKUIVADOS DE ncrÓI.EO l/CDA.

o MUNICÍPIODI':iNOVA VIÇOSA (IlA), pcsson iiirfiíicn du dircilo priblico iiilcnii». itiscriio no CNIM sdli
O 11". !3.7fil.SJI/0001.4í). cuiii sede na Avenida Oceânica, n''299'j. Baiiro Abrolhos - Cí-il' ■I5.92ü-[i0ü de

Kviva Virosa - BA. iicsic nio, rcjircsciilailn |)nr seu rrefciio, Sr. MANOU. (.■í).S IA AÍ-oH'JDA. brasileiro,
divorciado, comcrcianic, iiiscriln no CPP sol) o n"OJ0.M7.745-2O, doniici lindo na Rim .São Dencdilo u' 255.
bairro Ceniro. 1'osio da Mala, N'ova Viço.sa-BA, CrJ'; '15.928-01)0. doravante, tlenoininadü

CONTRATA.N'11: adü oiiiioliulo a empresa PO.STO SBCURO DKRIVADÜS Di: Cl-.TROLr.ü

pessoa.[uridica dc direito privado, iiisciila no CNIM .sol) n® 9(3.825.J.ál/dDdl-OÍ), .siliiada no endereço R(uL
BR 'lis, KM 55,5, i'o.sio da Mnia, Nova Viçosa, naliia, iiesl-c aio. rcpresetiiadíi pelo Sr. CIRNK
ANI)RADr„IIIN10R, brasileiro, casado. Sócio Admlnisirador, inscrllo no CPi" sob o n" 29'l.S.'>7.578-'J'l,
RG n° 2Ò'I340 SSIVSP. denominada CONTRATADA, tiniiain o presente eoiilrnto, para aquisição e
foniecínicnlo dc bens de consumo descrilos mi Cláusula Primeira, coiislanle nn Pniees.so Admriit.slralivn ii .

íi5ll/2H19,'l'rc}i.ãn Prescriciul r/Sl.sicm;i de Regisiro de 1'reços ii". H6/20I9, rcgendo-sc pela I.ei Federal
n« S,6f>ó, dc 21 de Junho dc 1993, Decreto Municipal n» 650/2018, Lei Federal ii° 10.520/2002 e sua.s
aliciaçõe.s posieriotcs, assim como pelas coiidiçòes do edital referido, pelos tcnnos da proposta c pelas
cl.áiisulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obripaçóes c responsabilidades das piirlc.s:
CLÁU.SULA PRIMEIILV-DO OIMETO:

1.1. - Coiistilui o objclo dcsic contrato o foniecimcnlo parcelado dc comUiislivcis aiiioinolivos para atender
as demandas da SllCltirCAKlA MUNICIPAL DE VIAÇÂO, ODRA.S E .SERVIÇOS 1'ÚtiLICOS lio Distrilu de
Posio dn Malíi/BA, e /oi) demais disirilos.coiifonnc especillcaçOes. íiiumiidades c preços tiescriios no Ane.xo

í do Edital JVcgüo Picscncial P/.Sistema dc Registro dc Picço.s ri°.l'l6/2ül9 c na Cláusula Segundada Ala dc
Registro dc Preços Ji® 195/2019 vineiiíada n csic conlrato.
§ 1° - A Contialad.1 llcar.i obrigada a aceitar, n.as mesmas condições deste eomraio, acr-cseiinos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presciiic licitação, dc iiic 25"/o (vinte e cinco por ccnlo) do
vr.lnr inicial atu.aüzado do contrato, confoiiiie Art. 65 d.a Lei u* S.666/93 com suas ulieriures alisraçõcs.

§ 2® - A presente coritrnliição está sendo foniialiaada de foima indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema dc Registro dc J'reços n° I'16/2019, com base na Lei Federal n°. 8.666, dc 21 dc Junho de 1993.

Decreto .Vfuniciptd Ji® 650/2Ü1S, Lei Fedenil n® 10.520/2002 c suas aíicraçõe,?, Decreto n® 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema dc Registro de Preços pitvislo no art. 15 dii referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDIÇÕES DE l'AGA.MENTO E REAJÜSTA.MENTO:
2.1. -O valor total estimado do eontnito c dc RS 425.'Ji5JS (QUATltOCE.vrt)S E Vl.NTE E CI.NCO MIL

NO\qsCEN'l'üS E -flilNTA E CINCO REAI.S E VINTií E CINCO CENTAVOS). O vator mensal a ser pago está
condicionado á sua efeiiv.i uiiüaação no pra/o tem|)oral, calculado pela iiiultiplicaç.ão do quantirnlivo
utilizado p'eIo vaJor luiilário ofeilado para os itens;
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valores na presente licitação, apôs a aisinatiirn do Contrato, somente

mn vii:
t I das
"i propostas. °os |)iüccdiniciiio.s abaixo, obscrvanáo-se ainda, o pr.azo estabelecido no F.dital
para
\ alidadc

'.^ i) nov.ameiitc
Piídido dc arevisão
dc preçododeverá
comprovar
as alterações
c justificadas
pedido,de
is-i r,iiK
coinjiosição
novo preço,
anexando
cópias liavidas
auieiitic.vdas
dc nota.s dofí.scais
conipra ipic comprovem os índices reivindicados.

yi2.-. K',1 análise do pedido dc revisão, dentre outros critérios, a Adminisliiivão adotará para a vciincaçâo

( OS preços coiis(.itttcs dos demonstrativos (]uc aconipanlicin o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas

dc rcconltecido^ponc mercaiilil, serviços c/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pel.a própria

uni a c 011 (irí-.ãc ou por instituto de pesquisa, luilizando-sc, tambcin, dc índices setoriais ou outros adotados

pv o
Federal, devendo ii deliberação de deferimemo ou indeferimento da alteração solicitada, ser
insintida dajiisiiíicntiva da cscollta da Administração ito prazo dd5 (cinco) dias ittcis para cada.
CL.Ái;SÜLATERCEIlt\~DA DOTAÇÃO ORÇAME1NTÁRI.A:
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CEÁU.STII.ACtUAIil A~ VIGÊNCIA, EFICÁCIA E riíGRliOGAÇÃO 1)0 CONTIUTO:
■1.1. - A vigência do prcscmc ser.á de 07 de fevereiro de 2020 .a 30 dc junho dc 2020 podendo ser
prtJiTogado.jIc comum acortio em.c as partes c mediante Tennos Aditivos, para cada e.xercicio financdro
f6'V/oa*"íbem conto alterado, c.xceto no'í'tocante
» CONTRATANTE,
S.6ü6/53,
ao seu objeto, ncs tcniios do inciso 11. do att. 57. da Lei n'

Para^rafo Úitic» - A Aclmiiiislraçflo. por razões de iiilcresse piiblico, poderá a qualquer tempo declarar o
tenmiio antecipado do Contraio ora Iiniiado, bastando uma notificação prévia com prazo de 71\trinta) liins
Av. Oceânica, n' 22í4 - Abrclhcs I - ficva Viçosa - Estaáo da Bahia - CEP: 43223.030. Tcl.: (73) 320S.V1&"
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CLÁUSULA QUINTA- DIlíLITOSE OnuiGAÇÕLS DAS l>AUTF.S CON riíATAN-l-LS:
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S.l.-DA CüM-IUTADA:
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"A

3.1.1.J-

dcvulii fonicccr o objtto de acordo a necessidade da CONTRATANTE,
'.

•1;;;^^
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NIRAIADA scra Icyal e fínauccinimcnle re-sponriável jior todas as obrijjnções c

conliaidos com terceiros, para n cxccnçiio deste Contrato, bem cnnio, pelos cncarjjos

nscais, socuritários, comerciais c outros íins, a eles aSo se vinculando a

^ 3 A r
"li'" mesmo ao de solidariedade;
rnVTtJ
rT\V"
assume
inteira dercsponsalnlidadc
pelos danosimpcricia
ou prcjiii/.os
causados na:i
, ' .'GO 0bÍC!0 ^ icrcciros,
decorrentes
dolo ou culpa, nciiüitciicin,
ou itnpnidcncia,
CXlCUÇLlO
Pritifrir/\
rlir-r>rMfiw>i\».-k
execução do objeto deste Contrato, dirctiiTuciitc, por seus prcpnsios c/ou cmprcuados, iiào excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
fiscalização ou acornpaiiliaincnio feiln pela CONTRATAN'IT. ou por

seus prcposios;

5.L4.-A COM RATADA assumirá a responsabilidade total pelaexcctiçno do contrato.

..3-.A COM RAIADA obinga-se a manter estoqiic.s suficientes para atender as necessidades de
abastecimento contido uo Edital, que c parte integrante deste Contrato.

S.l.d.- Reconhecer os direitos da adininistiação, cm caso de resci.são administrativa prevista no Artigo 77 da
Lci 8.666/93;

"

fliabilitaçno
~ eCON
riLATADA
deverá
nianlcr, durante
todaprevisto
a execução
asii°condições
qtialificação
exigidas
na licitação,
conforme
no aii,tio
55,cnittrato,
inciso todns
da Lei
8.666/93.de
M.S.- Comunicar a Rrcfeidiia Municipal dc Nova Viçosa os cveiilnais casos fomiitos c de força maior,
ticmro (Io prazo de 2(dois) dias úteis após a verificação do falo c apresentar os dociimcuios ptira a respectiva
aprovação, cm ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sim ocorrência, sob pena dc nào serem
considerados;

5.1.9. - A CONTIUTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

ÍSbTrí™
T""
'At"'""
atualizado do contraio
para os seus acrcscimos.

25°'-(""1= = cinco poc cenlo) dü v.lor inicial

5.1.JO.-Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5.2.-DA CONTRATANTE:

5.2.2. - Os fomeciniciilo serão acompanhados e fiscalizados nclos rf^ni^ciR/nc

.

ordenadorcs das desjicsiis segundo as unidades solicilanles. on outro servidor designado piía subsliuluo

que anol.-tra cm registro propno as ocoircncias rdacionad:,s com o fontecimeitto dos produtos dctèm ^
o ijuv for necessário a regularização das faltas ou defeitos obscn-ado.s.

5.2.3.— Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total on mreiil d.-ic

~
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o^r^rsanròcs ql JosLlSc
CLÁUSULA SEXTA -!)A I'1SCALÍZ,VÇÃ0.

6;!. - o acoinpanliameiito para o fiei cumprimento e execução dcslc Contrato, será feito nela servidora

spostçocsc Cible cZlnt"'
Coniiato. bem"como, coimmicar às autondades competentes
qualquer
jve\,t:tlid,ide
dispol
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os prL
oo,uliçõo,,Lo
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aiiiiiinisirniivo, gaiamiil.i n ninpla dcftsu « o coimdiiório ou, aindn, cobradas jiidicialincnlc, a crílério iJa[n;r"" '
Sccrciaria Municipal <lc riiiaiiçns.
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CLAUSULA ONZK-DA VINCÜI^ÇÂÜ:
II.1.- O presente Teniiu cic Contraio eiiconlra-sc vinenlailo no Ildiial c seus iiiiuxos do PrcgHo Presencial IV

Sistema de Registro lic Ptei,:os ii° M6/201'J, propostas riiiniieciras dos proimiieates e a Am de Registro de
Preços 11° lí>5/2019originada da referida licitação.
CLÁUSULA UOZC- nos CASOS OMISSOS:

12.1.- Fica eslabelcciiiü que caso venha ocorrer algiini falo não previsto no presente contraio, os clminado;
casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contraio, a legislação c detn

nonnas rcuuladoras da inatdria e em especial a Lei n° 8.66iv'93, aplicaiido-lhe, quando for o caso,

siiplelivaincnie os Princípios tia Teoria Geral dos Comrntos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as
disposições do Direito Priv.ido.

CLÁÜSULATREZE- DA rLTJLICAÇÁO:
13.1.- A CONTR.ATAN'J Ií; provadenciar.á a publicnç.âo deste Cotttraio, por extrato, nos locais de costume
conroriiie prazo dcQnido na legislação pcrtiiicnle.

CLÁU.SULA Qü.VTOKZE-DO FORO:
Id.l.- As panes elegem o Foro da Comarca dc Kovn Viçosa - Daliia, com exclusão de qualquer outro, por
mais privàlegiado que seja, para diriniirqnaisquerdúvid.as emergentes do presente contrato.

E por assim csi.arcm, justos c contratados, assinam o presente inslnimcnto cm 03 (três) vias de ign.il
teorc foniiana presença dc 02 (duas) testcmtmhas, para qiic surta seus jurídicos e legais efeitos,
Nova Viçosa-Baliia, cm 07 dc fevereiro dc 2020.

CIRiVHiVUNlW Dl' /ÍNDILADE JÚNIOR

reprkVHnt^nie LEG.VL

1'0.ST0 SEGURO I)'l

Hv.;tios DE PETUÜLKO LTDA

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

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 cm

11/05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, íurismologa, CPF-

216.441.668-60, Carteira Nocional de Habilitação: 02437401186, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida Presidente

Getúlio Vargas, 4615, 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, CPF294.837.578-94, Carteira Nacional de Habilitação; 00637517339,' órgão
expedidor DETRAN - SP. residente e domiciliado no Rua Elpidio Carlos de
Oliveira, 166, Posto da mala, Nova Viçosa, - Bahia. CEP: 45928-000. Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Ccmercial do Estado da Bahia sob NIRE29201354233. com sede Rodovia BR 418, s/n, Km 35. Posto da Mala, Nova

Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jundica/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 os condições estabelecidas" nas
cláusulas seguintes:

ABERTURA DE FILIAL

primeira, a sociedade resolve abrir uma filial que se !ocali?iírà^^

4^28-0^?

Bahia

^

Kcq: 819Ü<)000-S3243Ü
Página t
Coitilico o Regisifo sob o n" <J7(J5Ü»52 em 21/05/2019""
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Píolocolo 15G83MOOde 09/05/2019

Namo da empresa POSTO SCCURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 2920130-J233 >5

Eslu üocumenio pode ser vonlioauo em mip;//iegin.jucob,bo.üOv.br/AUTENTlCACAOOOCUMENTC
Clianccia 437030341325071

Esi.i cópia foi oolenlicada digiliiimenle c assitinda em 21/05/2019
pcf Tiana Regila M G as Araújo - Secrelína-Ga/ai

iAUTENTJCACAO.aso*

5^%

t-ii3

^r)0(S/c?ro

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 9G.825.351/0001-00

OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é: - Comércio varejista de
veículos automotores - Comércio varejista de lubriíicani
rodoviário de produtos perigosos.
UJ

CNAE FISCAL

4731-8/00 - Comércio varejista do combustíveis para
veículos
para
veículos
automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista do lubrificantes.

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

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará
município de Pedro Canário. Espirito Santo. CEP:
/ u^uuu.

OBJETO SOCIAL

empresa é: - comércio varejista do combustíveis para

veículos a^utomotores - comercio varejista de lubrificantes e transporte
rodoviário de produtos perigosos.

CNAE FtSCAL

a"om™toros".

"<> combustíveis pers veículos

4732-8/00 - Comércio varejista do lubrificantes.

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

Uttii: 8I9ÜOOOÜ432-130

Coriilico o líogísifo sob o n" Ü7859852 om 21/05*2010
Piotocolo 1 ÜGIJGl 490(!c 09/Ü5/2019

Norne üa eiiipiesa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA MIRE 2S20135--'3Í,

yiL0CEB teclaT37r39''3"°3r50r;''^'"'^'
Ssia cópia foi nulenilcacia ciigiuilinenie c assinada cm 21/05/2019
por TIana Rorjiia M G do Ar.iújo • SocielCíia-Gerai

o>\

00-^(05a

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

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos^jà'arquivados e que nao foram expressamente modificadas por esta alt-^ração
continuam em vigor.

~-

'

\

íâ SPA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos tormos VtK
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições o cláusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRE.QA POSTO SEGURO nFRIVADOR
DE PETRÓLEO LTüÃI

CIRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF; 214.281.158-20, Carteira Nacional de
Habilitação: D1372266S47, órgão expedidor DETRAN - SP residenie e

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

TATIANA BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascida em
11/05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, lurismologa CPF216.441,668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186 ' órqão
expedidor DETRAN - SP. residente e domiciliada na Avenida Presidente
Getúlio Vargas, 4815, Redenção, Teixeira de Freitas - Bahia. CEP: 45994-000
Brosíl.

'

ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

oqÍ rCI

Comunhão
de bens,
Advogado. órqão
CPF:
Nacional deparcial
Habilitação:
Q0G37517339.

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 Mala Nova
^^çoso. B^hia CEP 45.920-000 registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob N RE: 29201364233, e inscrita no CNPJ: 96 825 351/0001-00
resolvem, assim, consolidar o contrato social;
u.ozo.ooi/uuui üO,

llcq: KIVOOO[)O.J32J30
PAgina 3
Ceiliíico o Regisifo sou o íTSTôSSSSZ em 21/05/2019
Proiocolo 196831490 de 09/05/2019

Nome da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NlRE 29201364233

Esle documenlo pode ser verifcado em fillp://r«9Ín.juceU,Ua.gov.6í/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO aso*
Chancela 437C39341325071

Esta cúpla íoi oulcniicada dígilalmente c assinada em 21/05/2019
por Tiana Regila M G do Araújo - Secreiâiia-Goral
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial POSTO SEGURO DERIVADOS DE v'-?
PETRÓLEO LTDA.. com sede na Rodovia BR 418. s/n, Ktn 35. Posto da Mata
Nova Viçosa. Bahia. CEP 45.920-000.

'

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social da empresa é:
■ Comércio varejista de combustíveis para veicules automotores.
- Comércio varejista de lubrificantes.

- Transporte rodoviário de produtos perigosos.
CLÁUSULA TERCEIRA

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

CLÁUSULA QUARTA

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

em 5G0.000_ (quinhentas mil) quotas de RS 1.00 (um real) cada'uma. já
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios.
As quotas subscritas do capital social são compostas da seguinte forma;
SOCIOS

CÍRNE NUNES DE ANDRADEJUNIOR
TATIANA BRITO DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRAF^F
TOTAL

CAPITAL
SOCIAL

RS 430.000,00
RS
50.000,00
RS
RS

20.000 nn
500.000.00

QUOTAS
430.000
50.000
20.000
500.000

PART.
86%
10%

4% /

100% ^

Ruí): 81900000432430
Pácuia 4

Ceriitlco o Registro sob o n'97859052 em 21*05/2019
Protocolo 196S314D0 de 09/05/2019

Nome da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 292013G4233

Esle documenio podo ser verificado em mtpv/regin.juceB.Da.aov.Of/AUTEN riCACAODOCUMENTOS/AUTENTiCArAn
Clinnccin 437639341325071
Esta côpla foi autenticada digitninienie o assinada em 21/05/2019
pot Tiana Regila M G de Araújo • Soaeiúria-Gorol

uic.'.in.r«..rtu.asp*
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
/}'

CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLAUSULA QUINTA

■'luiüê
wcc."

--i ^

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

expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições,
direito de preferências aos sócios que queiram adquiri-ias.

CLAUSULA SEXTA

rí Vico^íd

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

respondem solidariamente poia 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 extrajudicialrnente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazó-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.
CLÁUSULA CITAVA

As deliberações relativas à aprovação das contas, aumento/redução do capital
plnlírnrfr
distnbuiçao
de iucfos.relevantes
alteraçãopara
contratual,
fusão, serã^
cisãc'
e incorporação, bem como
outros assuntos
a sociedade

definidas por meio de reunião dos sócios.

wi-i^uaae. se^at

Rcq: 81900000-132430
IMiIiiia 5
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Mome da empiesa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29201364233

Esie documeiHo pode se; veiitoido em bMp://iegin.fuceb.ba.gov.üf/AUTE.NTiCACAODOCUMENTOS/AureNTiCACAn a-sn»
Chancela 437039341325071

Esla cópia foi aulcnticada digll.ilmoiile ©assinada em 21/05/2019
por liana Reglia M G de Araújo • Secrelârla-Geral
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O^ojOfO
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO''
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA NONA

Para suas despesas particulares e a titulo de pró-labore, os sócios poderão de
comum acordo, fixar uma rotirada mensal observada as disposições
reguiamontares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

Coso um dos sócios deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro,
por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus havoros ser-lhe-âo

reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula 12" (décima
Segunda) deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade nSo se dissolve com o falecimento do qualquer dos sócios,
podendo continuar as atividades com o sócio remanescente e herdeiros do

sócio falecido. Caso não convenha este critério, são pagos aos herdeiros ou
sucessores legais os seus haveres de capital e lucros líquidos apurados até a

data do falecimento, dividindo o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, a contar da data do falecimento, com os juros e acréscimos
legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O exercício social é coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de

dezembro de cada ano. quando é procedido o levantamento do Balanço
disposições legais pertinentes. Os lucros ou prejuízos tocam aos sócios na

Patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as
proporção de suas cotas de capital,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Sin
atendimento
dedeinteresses
destinar total ou parte dos lucros
a formação
reservasda
deprópria
lucros sociedade^
no critério
a fuSL

Lucas Acumulados

Keq: Xiy0ü00043243ü
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Nome aa empicsa POSTO S5GUR0 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 2920'l3S4233
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Este docunionlo pode sor voriíiíado em hlipií/regin.juccb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTtCACADastw

Chancela 437039341325071
Esta cópia foi .nileniicada úigilalmenle e assinada em 21/05/2019
por Tiana Rcgila M G de Araújo • Secrelótia-Geral
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alteração contratual da sociedade posto seguro
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
<:;• vico'.:,'-'
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A sociedade pQssui;2(duas) filiais;

-^_BahiL'cEp'f5¥2a"ooo'^^"'^

Carneiro. ^184. ccniro. Nova Viçosa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As empresas Filiais funcionam com o mesmo Capilal Social da Matriz.
CLÁUSULA DÉCIMA 5=;FyTA

declaram sob as penas da Lei. de que não eslõo

impedidos de exercerem a administração do sociedade, por lei esoecial ou em

nino nu condenação criminal, ou por se encontrarem sob cs efeitos'dela a

rrüi ffalímentar,_
r f' de prevaricação,
temporariamente,
acesso aconcussão
cargos públicos*
ou por
cnme
peita ou osuborno,
peculato
ou
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
ou o

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA

picS"do°^'T053TÃ%00°2'fd3
Obsep-ância
dos
aplicáveis.
1-053/00/2002 e do f
outros dispositivos legais
que lhe sejam
CLÁUSULA DÉCIMA OÍTAVa

Rcci: 8jyooaOO.l32-l3ü
iigina 7

Cenifico o Rcgislro soU o n» 97859852 em 21105/2019
Protocolo 196a31'190iJc 09/05/2019

Norne Oo empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 292013S4233

JUCEB
Esta cúpia loi SJlcnlic.nda üigilíiliiienlo e assinada em 21/05/2019
per Tian.i Regila M G de Araújo • Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO^-'DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

~

CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de Nova viçosa - Bahia, para o oxorcicÍo"õ^
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e\contratados, assinam este instrumento.
Nova ^(içosa^ Bahia, $2 de abril de 2019.
c*'i'OKicit.TiwiAüwoeísiHitoi)".i^i_vfu*
itts PU s»A.».i«.it/i «(íiftntftic».

Ci'SNF.Vj.-iEr.f.-E/.MUHAue.-í;7,A3t<i/l',S5-B

CIRNE NUNES DE
F; 214.281.158
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TATIANA BRITO DE ANDRADE

S'-?fi??.ííow.ieÍ35:9

CPF: 215.441.668-60

'■Jl3203.37rr.j>/

^^^SÉRVIÇO HOTARtAL POSTO ÜA MATA
G Catn.Kca do Nova Vkço»â/UA
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IMUMEtKO
TERMO
ADITIVO
DE
I'KAZO
VINCULADO AO {'ROCESSO ADMIMSTRA'IJ\'0 N"

SI I.E/2ft2(). UE1'ERI;NTE ao CON'fRATO N". 25r.<J/2(i:0.
DE

EOUNFXIiMENTO

PARCELADO

DE

COMIlUSTiVÍ JS Ai;TOMO ri\ OS, QUE ENTRE SI
CELEIIRAM l)i: L.M LADO. O MUNICÍPIO DE NOVA

1
r•

VIÇOSA DO OITRO. A I.MPRESA: i'OSTO SECURO

DERIVADOS DE PETRÓLEO LIDA.

ASr.isvs Jo presciilf Tcmin Adiiivo, dc um l;ulo o MU.NTCÍPIO DE NOVA VIÇOSA. ESTADO DA RAIIIA. pessoa
Jiiiidiea de direiio |)ublicii inieriio, inserilo no CNIM Süli o ii" 13.7('iL5.^1/l)(10l-4'í. com sede nu Aveiiidu Oeeãnicn. n"
2'w.i. (Liino Abrollio.s 1. Noea Vivosa.BA. iiesie .aio, representado peio Pieteiio Mimicip.il. Sr. MANOEL COSTA
AL.MEID.A. bra.iileiro. divorciado, comcrcinmc. C!'E .soh o ii", 0.>().'ífi7,7-l.í-20, domiciliado na Rua São Denedilo ii®.

2.'^.^, Centro, Disiriio de Posto da Mai.i CEP; -LldlS-OOl), Nova Viçosa-HA, doravante tlenoinitiado simplesmente

CON I UA I ANTE. c de outro lado. a liittjiresa PO.STO .Si:(;UKÜ DERI\'AI)O.S DE PEI RÕLliO LI DA, pessoa
jiii idica de direito privado, iiiscritti no CNi'J sob n"'J6,S2.^..".'í UOOOl-OO. siiiiada na Rodovi.i DR -1 IS km
Posto da
Mala. Bahia. CEl*; •I5.')2}i-000. Neste ato representado pelo Sr. Círnc Nunes de Andrade Júnior, inscrito no CI'K sob n®.
2''-l,S.17.57S-94, Sócio Administrador, denominad.i CONTRATADA tem entre si justos c avcnçados. e cclcbmncio o
pre.seitte termo aditivo ao contrato n". 2569/2020 vinculada no Prej-ao Presenciai P/ Sistema de Rcyisiro do Preços ri°.
l-t(''2t)]'i. 1'rocessn Adminislruiivo n®. 811-E.'2020 e .Ata de Registro de ITcços n° 195/2019. sujeitando-se as panes ãs
normas discipiinares da Lei nA S.666, de 21 dejuniio de 1993, e iis seguintes cláu.sulas:
Cl..ÁUSl)LA PRIMEIRA-DO OB.IETO.
LI - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato n®.2569/2020, tlmiado entre as
parte.s em 07 rio levcreiro de 2020, passando sii.i vigência até o dia 30/09/2020. a partir do dia 0l/07'2020 Cujo

objeto constitui Eoniecinteitio Parceiailo de Conibuslívei Aiitomolivos ptira atender as demaitdas da Secretaria
Municip.il de Viaç.ào, Dbras e Serviços Públicos no Distrito de Posto da Mala' BA, e/oii demais Distritos, conforme

e^pccillcaçòcs, (iiianiidaties e preços descritos no anexo ! do Edital i'regrio Presencial Para Sistema de Registro de
ibeço 11® 146,2019 e na Cláusula Segunda da Ala de Registro de Preços ii" 195/2019.

V

í

CLA USULA SECUNDA - DA .lU.STIFICATIVA.

2.1 - Ju.siiilea-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da cotiiinuidade dos serviços contrninilos para
conliiiiiar o fornecimento parceiavlo de Comlnisliveis. para atender a Secretaria Municipal de Viação. Obras c Serviços
"úblicos Distrito de Posto da Mata' B.A. e'ou demais Distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de RS
■'êTS.Ci.S.Ü.^ (diizetilos e setenta c cinco mil seiscenios e dezoito reais e cinco centavos) de acordo com o relatório de

acompanhamento da e.xcciição do eonlraio. lendo em vista a necessidade de manter o Fomcciincnto de coniinuo para
atender as necessid.ides da Secretaria Municipal de Viação, Olir.is c Serviços l'i'iblicos.

CLÁUSULA TF.RCEIRA-I)A PROUROÍJAÇÃO.
3.1 - 1-ica prorrogada a vigência do contraio n°. 2569/2020, (irmado entre as parte.s cm 07/02/2020, com vigência ale
30/1)6/2021), passando .sua vigência aiê o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020,

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
J. I - .As di-spcsns dccorrcnies do presente termo adiiivn correrão :"i conta das scgiiiiiies doiaçóes orçamentárias:
Poder

1

Executivo

Órgão

•>

Secretaria

20.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal dc Viaçâo, Obras c .Serviços Piihilcos
Sccrciuria .Miinicipal de Viuç.io, Obras c Serviços Piibiicos
(lesiâo da.s Alividudes da Sccrctiiriii Miinícipul de Viação, Obras c Serviços

Unidade

20801

.Atíviilndc

2.039

Elemento

3390J().no

Material de Consumo

Fmtfc

IIU

Recursos Ordinários
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■IC l.Al Sl.l.A QUINTA - »() r UNDAMKNTO UKGAL.

?.l • O pivíciiie u-rmo ailiiivo ikxorrc ifc :iuiori/aç;k> Jo Prclciiiv Municipal, c cncomra amparo legal no artigo 57.
ÍI1CÍ--0 II Ja I.ei ii'". S.6<'i6'93.

CI.AUSliLA Sl-.X I A -DA UA ITriCACÃO DA.S CLÁUSÜLA.S.
(>.l - l-lcam raii!lcaila!t a.<; demais clãu.sula.s c conüii,'Cc.s estabelecidas no contrato originário, {Irmado entre as panes.

CXÁUSULA SiVriMA - DA 1'UBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Ollcial do Município, dentro do prazo
previsto 110 parágrafo único do art. 61, licando condicionada a essa publicação a plena eficácia do inesnío.

I;:. p.ira lirmcza c validade do niic foi pactuado. íavrou-se o presente termo aditivo cm 03 (três) vias de igual teor e

íiimia. pura que siirlam um só eleito, as (luiiis, depois de lidas. sÚd assinadas pelos representame.s das partes.
COM ItA fANTi", e CÜN TRATAD.A. e por duas icstciniinhns presenciais.
Nova Viço.sa. Bahia. 01 de junho de 2020.
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O)iP^W^25.d51/(l0l)|.ll0
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1
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..

cPo .Sxiy.ifeO
sn .
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CPF:<SS^

! •
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I Scctx-liiriii iMiiiiiei|iiil de Vi:i(,-rio. Ohni.s c Serviyíis 1'iihlícos
i
iMiinicij);!! de Vi:is'rM>, Ohrii.s c .Serviçiis ['iililico.s
(a->iri[i (Iris .Sen iv<is dc l.inípc/.ii riil>lic:i c Colclsi .Si-ictiva

339HJll.()(l

I .Malcrial dc Coii.siiiihi

Sctrvliiriii
riiiikKk-

Alívichuk-

I r.li-innilii

llc^u^^(l.s Ordiiiárnis

CI.Ãl.Si:i.A Qli INTA - DO l UNDAMKNTO LKOAL.

5.1 - l) |-iic>cmc icrmo aditivo dcconc dc tiuiori/açào <lo ['rclciio Municipal, c cnconiai amparo kgtil no ailigo 57.
iiicivO II da I.ci ll''. .S.fiAfi ')?,

C1..UISIILA SKX I A -DA UA I II ICAÇÃO DAS CLÁUSUl.A.S.
fi.l - í"icani l aiillcadas as dcmai.s ciáusuia.s o condivfies c.siabelccidas no coninilo originário, firmado critrcn.s partc.s.

CI.ÁUSlil.A SKTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O prcscmc Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, mi Diário OlicinI do Município, dentro do prazo
previsto no parágriilb único do nrt, 61, ficando condicionada a essa pubIica(,'ào a plena eficácia do mesmo.
li. ptira lirmeza c validade do que foi pactuado. lavrou-sc o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor c
l(>rni.n. para que surtam uin só eleito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos reprcseniames das panes,
CÜNTKATANTIi e CONTRATADA,c por duas testemunhas presenciais.

Nova Viço.sa. Ualiia. 01 dc jnnlio dc 2020.
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NO.ME:
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.
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Sn •G^C---rA
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CP F:
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DATA DO ADITAMKNTO: IJl/Hli/JUÍII.
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.MA.NOlXrO.STA AI.,\Ii:iDAJ'UKl"i;iTOMCNU;U'Al.

CERTIPICAÇÃO niGITAL: ER9WJGMNYSFNU0FKí'4MLUQ

Esta edição cnconlra-so no site oficial deste ente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional
1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DfVIDA
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 Dívida Ativa da União (DAÜ)junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional(PGFN).

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

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

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

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

WASL

(HTTPS-J/O^.BR)
Relafao das eertldSes emitidas per data de validade
CNPJ:96.825.351/0001-00 - POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Período:01/01/2020 a 30/09/2020

Código de controle

Tipo

Data de
validade

Oata-Hora

efnlssSo

7EA3J60F.<tCEC.CC73

Negativa

01/04/2020

28/09/2020

SItuafSo

Segunda via

Válida

Prorrogada

04:39:14

{/ServIcos/certidaointemet/PJ/Consultar/EmiteSegut^daVIaConsulta/

atè
28/10/2020

E0F5.S052.S7ie.1O83

Negativa

31/03/2020

27/09/2020

Válida

Prorrogada

10:07:49

(/Servicos/certIdaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta

até
27/10/2020

845F.1088.eEBA.1CC4

Negativa

03/03/2020

30/08/2020

Válida

Prorrogada

19:22:11

(/Servicos/certldaolntemet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta.

até
28/12/2020

926A.61E3.111S.16S2

Negativa

05/02/2020

03/08/2020

Válida

Prorrogada

11:32:13

até

Si(/ServIcos/certJdaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsu

01/12/2020
C511.2D37.EC01.FA68

Positiva

10/12/2019

com

14:48:06

07/06/2020

Válida

Prorrogada
até
05/10/2020

efeitos
de

(/ServIcos/certidaointernet/PJ/ConsuItar/EmiteSegundaViaConsultd

negativa
44 4
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C«nti^w n* l.17V2Q20{DOU

Nova consulta(/ServIcos/certIdaolnternet/PJ/Consultar)

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÊANICA, 2994

ABROLHOS - NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000302/2020.E

Nome/Razão Social: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LIDA
Nome Fantasia:

REDE CNA

Inscrição Municipal: 775
Endereço:

CPF/CNPJ: 96.825.351/0001-00

ROD 418 KM ■ KM 37, S/N

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 A SER

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em,

15/09/2020

com base no Código Tributário Municipal,

Certidão válida até: 15/10/2020

^sta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 6600005128660000000775030000302202009153

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

https://novavicosa.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção; Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 30/09/2020 às 15:17:38
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 96.825.351/0001-00

Certidão n"-: 24748271/2020

Expedição: 30/09/2020, às 15:19:49
Validade: 28/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que POSTO SEGURO 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e 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.

Duvidas e sugestões: cndtiátst.jua.br

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA econOmica federal

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

96.625.35X/0001-00

Razão Social:

posto seguro derivados de petróleo lida

Endereço:

ROD br 4I8 - km 3S s/n sede / posto da mata - / nova viçosa / BA/ 4S928-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe 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 reguiar 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,

VaÍidade:12/09/2020 a 11/10/2020

Certificação Número: 2020091202090305594200
Informação obtida em 30/09/2020 15:20:28
A Utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 30/09/2020 15:12

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20202810616

tUkZAO SOCIAL

POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

9é.825J5l/O00i-00

037.903J87

^»Tlca certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
Identificada, relativas aos tributos admlnlsbados 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 Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/09/2020, conforme Portaria n° 916/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÃR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Nova Viçosa - BA,28 de Setembro de 2020.

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Contabilidade

Em acordo ao Ofício Rcquisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Viação,
obras e serviços Públicos, solicitando Prorrogação da vigência do Contrato
n°.2569/2020, firmado enlrc as partes cm 07 de fevereiro de 2020 com vigência até
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020
Cujo objeto constitui Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Ptiblicos
no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme especificações,

quantidades e preços descritos no anexo 1 do Edital Pregão Presencial Para Sistema
de Registro de Preço n° 146/2019 c na Cláusula Segunda da Ata de Registro de
Preços n° 195/2019. Contrato firmado com a Empresa POSTO SEGURO

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

c

PREFEITO

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoDrefeÍtQ(S)gmaíl.com - CNPJ ns; i3.761.531/0001-49

NDVA
Cr/.'íf^u»'»í?o

KsfCJKf

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 Viacão. Obras e Serviços

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

208

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Sçrviços
Públicos

Unidade

'

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

20801

Públicos
Atividade

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de

2.039

Viação, Obras e Serviços Públicos
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

42

Rovalties/FEP/ANP

•

•» .
•

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

208

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

20801

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

v

Públicos
Unidade

Públicos
Atividade

Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta

2.043

Seletiva
Elemento

3390.30.00

Fonte

00

Material de Consúm.o
Recursos Ordinários

->

.

•

"

Nova Viçosa ^ BA, 28 de setembro de 2020.

LINDOMAR SÃLAMIM FONSECA
ORO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:73 3208 1124 E-maÍI: controladorianv@gmall.com CNPJ nS CNPJ:13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa/BA 29 de setembro de 2020.

Do: Gabinete do Prefeito

<Ub

Para: Setor Jurídico

Solicito a esta Assessoria analise e Emissão de Parecer jurídico para atendimento ao Oficio
Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Viação, Obras e serviços públicos. Solicitando
Prorrogação da vigência do Contrato n°.2569/2020, firmado entre as partes em 07 de fevereiro de

2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia
01/10/2020 Cujo objeto constitui Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no Distrito de
Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos
no anexo 1 do Edital Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço n° 146/2019 e na
Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019 vinculada a este contrato. Com a
Empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O
N® 96.825.351/0001-00.

efeito

Av. Oceânica, n"2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
Segundo Termo Aditivo ao Contraio n'1072/2016- FLS. 1 de 2
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município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Admbktrativo if.887/2020

Prcguo Presencial n". 146/2020
Interessado: Sccrctarb Miuiicipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Assunto: Análise do Scgiuicio Tcm-io aditivo para pron'ogaçào de vigência contraliiaL
Direito

Minuta

Adnáiústrativo.

de

aditivo

Licnações

contratual

e

contratos.

Prorrogação

excepcional de vigência. Fundamento jurídico; art.
65 c 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Segundo Tcnno
Aditivo ao Contrato n". 2569/2020, finmdo com a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA cujo objetivo c a prorrogação de sim vigência até o dia 31 de dczeinbro de
2020, considerando o objeto contratual que c o fomcciincnto de combustíveis paru atender as
demandas da Secretaiia Municipal de Viaçào, Obras e Serviços Públicos.
No que krporta a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
dociuncntos: a) solicitação do Secretário Mtuiicipal de Vbção, Obras c Serviços Públicos
justificando a necessidade da alteração; b) Conti-alo; c) Termo Aditivo;
É o relato do essencial
2. ANÁLISE PRELIMINAR.
Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento fomiulado se restringe
a prorrogiçâo de prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta anparada no art. 57,

II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o iixísmo está sendo cunçrido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vem sendo executados re^tlarmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

3..VNÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Para o exame da alteração pretendida c o enquadramento legal dos fatos apresentados, é

imjrrcscindívcl a cbssificação do objeto contratual qimnto à sua natureza.

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (sei"\Tços contínuos) não poSesuperar o

limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n" 8.666/1993. No caso eni teLn, a alteração
pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.
A Lei dc Licitações mencbna que os contratos finnados podem ser alterados conforme o art.
65 da citada IcL

Vcjanws:
Ari. fíS. Os contratos rcgicios por cst» l.ci podcrSo ser nltcnukKS, com as desidas
jtis(iricati\as, nos seguintes casos:

I - unilatcraiiixntc pela Adininistraçào:

ii) quando liouvcr modificação do projeto ou das cspeciflcaçòe.'!, piini melhor adequação
técnica aos .seus objetivos;
b)quando necessária a modificação do valor contralual cm decorrência dc acréscimo ou

diminuição quantilalivu de seu objeto, nos limiies permitidos por esta [.ei;
II - poracordo das parles:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do rcginv: de execução da obra ou serviço, bem con»

do modo dc fornecimento, em face dc verificação técnica da inaplicabilidado dos icmios
contratuais originários;

c)quando necessária a inodiíicação da fonna dc pagameiilo, por imposição de
circunstâncias supcrveniente.s, mantido o valor inicial atualÍ2sido, vedada a antecipação do
paganxtnio. com relação ao cronograma fliiaiicdro fixado, sem a correspondente
contraprestaçào de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
.Dt^gjTAPO),

d)para restabelecer a relação que as partes pactuaram úikialmcnie entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa renuncração da obra. serviço ou
tbmecimenio, objetivando a manutenção do equilíbrio cconõmico-financeiro inicial do

contrato, na hipótese dc stibrcvirem fatos iinprcvisiveis. ou prcvisivcLs porém dc
conseqüências incalculáveis, relardadores ou iiipediiivos da execução do ajustado, ou.
ainda, cm caso dc força maior, caso Ibnuiio ou faio do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontnitual.

(Redação dada nela Lei n" S.8K3. dc

I994Í

S )- ü contratado fica obrigado a aceitar, nas nv.sirus condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que sc fizerem nas obras, serviços ou conçiras, até 25% (vinte c cinco por
cento)do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de refomia de edifício ou
dc equipamento,ale o limite de 50% (cinqüenta porcento) para os seus acréscimos.

2" Nenhum ncrÓGciino-ou-suprosDào podará-exi-eder-oB-liinitor. UKtnboluuidun no p.anigrafoanterior,

§ 2- Nenhum acréscinw ou supressão poderá exceder os liniilcs estabelecidos no paragrafo
anterior, salvo:
(Redação dada nela lati n" 9.64S. de 199K>
I •(\T£TADü)
(Incluído nela Lei n"'>.(i4K- de l'»8t
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Incluído

neh Lei n°9.r>48. de 199St

^ Ja St iiü contrato não houverem sido conleirçilados preços unilúrio.s para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as p.ancs, respeitados os limites
estabelecidos no § 1-deste anigo.

§ 4a No caso de supressão de obras, bens ou serviços,se o contratado já houver adquirido
os mnlcriiiis e posto no locai dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração
pelos custos de aquisição regulannenie cornirovados e monctariatiientc corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos evcnlualiixnilc decorrentes da supressão,dc.sde
que regularmcnie comprovados.
S 5^ Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem conw a
suporvenicncia de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da

proposta, de cortpruvada repercussão nus preçu.s coiilruiados, in^ilicarão a revisão destes
para mais ou para menos,conforme o caso.

§ 62 Em havendo alicraçâo unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-fiiinneeiro
in ie ial.

§ 72(VIÍTADO)

^ 82 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, tis atualizações, conpcusaçòe.s ou pcnalizaçòcs financeiras decorrentes

das condições de pagamento nele prcvLsias, bem como o errpcitho dc dotações
orçamentárias stiplctneuiarcs até o limite do seu valor corrigido, não caracterúsim allertiçàu
do mesnx), podendo ser registrados por slnples apostila, dispensando a celebração dc
ad itairxnito.

Nü

presente

caso,

verifica-se

tanibcm

que

a solicitação

fonnulada

sc

eneoiilra

consubstanciada no ailigo 57, II, § 2" cia Lei 8666/93 que assrin dctennina:
Ali- 57. A duração do.s contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,exceto quanto aos relativos:
!I - à prestação dc serviços a serem e.xeciiiados de íónui contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogad.1 por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de pieços c

condiçòe.s trais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei tt"9.WS, de 1998)
§ 2o Toda prorrogação dc prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, reícinbrc-.se que não está na seara da
Consultoria Juridka avaliá-hs ou emitir juizo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa
tarefe envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além dc ponderação dc conveniência c
oportunidade, sendo, poilanto, dc compelcixiia exchisiva da Adminislração.
Cuinprc, porem, alertar que a 'Icoria dos inotivos dctcnninantcs" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vincufedos aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.
Pode-se considerar a dcnwnstraçào do interesse da Administração na continuidade dos
serviço.s e a aprovação fonnal pcb autoridade coirpelentc supridas pela apresentação da nwtivaçào
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a scgtir tratados.
A) Da t)«)ssiliilidade dc alteração,

A Lei dc Licitações em seu art. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração e o art, 57 a sua
prorrogação.

B) íntcrcs.sc expresso da contratada.

Constata-se que I» interesse por parle da empresa contratada na alteração contratual

C) Pfcstação i-ct!ular dos serviços ale o minnento.

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenituma alegação de não ciinprimento pelo setor interessando
D) Da nianutütieão das condições iniciais de liahilitação pela empresa contratada.

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

Negativa dc Débitos Tribiitárbs.
4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, re.strita a presente análise aos aspectos jurídico-fonnais, manifesto pcb
aprovação da minuta do terceiro ternx) aditivo, levando em consideração que a mesma Ibi redigida

dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditantcnlo contratual
em 90 (noventa) dbs, bem como os docuntentos reguladores fiscais da enpresa, e a jiisiilicaliva
apresentada, opino peh possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, 11,
§2° da Lei 8.666/93.

A consideração superior.
Nova Viçosa/BA, 29 de setembro de 2020.

Ailv()[|iiilii -OAQ/ttA Za.lDO

Daniel Teles Carvallio Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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ATA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2569/2020

SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 887/2020, VINCULADO AO PREGÃO
PRESENCIAL/ 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 trinta dias do mês
de setembro de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de
atender à solicitação da Secretária Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
com objeto Prorrogação da vigência do Contrato n®.2569/2020, firmado entre as

partes em 07 de fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua
vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui
Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas

da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no Distrito de Posto
da Mata/ BA, e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e
preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial Para Sistema de Registro

de Preço n® 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n®
195/2019. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a

empresa 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,
para atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos Distrito
de Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos. Considerando o saldo de contrato no

valor de R$ 160.621,17 (cento e sessenta mil seiscentos e vinte e um reais e

dezessete 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 Viação, Obras e

Serviços Públicos. Considerando ainda Parecer Juridico favorável

pela

possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de
outubro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Devendo após a devida
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.

Claudia y. C. Moreira Ivanilze S^âmara Débora^<^Santos
Prefeita
Equipe De Apoio
Equipe De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa ■ BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: Babinetedoprefeitotg)nova.viçosa,ba.eov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49
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SEGUNDO TEltMOADÍTIVO DE PRAW VT^q^-DO
AO

PROCESSO

REFERENTE

AO

ADMINISTRATIVO
CONTRATO

N".

N"^'-W/2020,
2569/202(1,

DE

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

LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DO OUTRO,
A

EMPRESA: POSTO

SEGURO

DERIVADOS

DE

PETRÓLEO LTDA.

Aliiivcs do presetiie Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA UAMIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNP.I sol) o n" 13.761.531/0001-49. com sede na Avenida Oceânica, n°
2994, üaiiro Abrolhos 1, Nova Viçosii/l3y\, neste ato, representado pelo Prcieito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante. CPF sob o n°. 050.9ú7.74.')-20. domiciliado na Rua São Benedito n°.
2.55. Centro, Distrito de Posto da Mata CF.P: 45.928-000. Nova Viçosa-BA. doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, c de outro lado. a Empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 96.825.3£]/000!-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 Jiinior, inscrito no CPF sob n°.
294,837.578-94, Sócio Adtninistrador, denominada CONTRATADA têm entre si Justos e avençados. e celebrando o

presente termo aditivo ao contrato n". 2569/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n".
146/2019. Processo Administrativo n". 887/2020 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 cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

LI - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contraio n".2569/2020, ílnnado entre as
partes em 07 de fevereiro dc 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a
partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui Fomccimento Parcelado dc Combustível Automotivos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Viação. Obras e Serviços Públicos no Dislrilo de Posto da Mata/ BA, e/ou
demais Distritos, conforme espccitlcaçõcs, quantidades e preços descritos no anexo 1 do Edital Pregão Presencial

Para Sistema de Registro de Preço n° 146/2019 c na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n" 195/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - .lu.stiflca-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o foniccitiicnto parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras c Serviços
Públicos Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos. Considerando o saldo dc contrato no valor de RS

^160.621,17 (cento e .sessenta mil seisccmos e vinte e um reais e dezessete centavos) de acordo com o relatiirio de
acompanhamento da execução do contrato, tendo cm vista a necessidade de manter o Fornecimento dc continuo para
atender as necessidades cia Secretaria Municipal dc Viação, Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.

3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°. 2569/2020, (Irmado entre as partes em 07/02/2020, com vigênci.a aic
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes do pre.scnte tenno aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Executivo

Poder

2

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

208

Sccretiiria Mmiici|uil dc Viação, Obras c Serviços Públicos

Unidade

20801

Atividade

2.039

Secretaria Miiiiicii>nl dc Viação, Obras e Serviços Públicos
Gestão (ias Atividades da Secretaria Municipal dc Viação, Obras e Serviços

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

uo

Recursos Orilinários

42

Royalties/FEP/ANI^

Públicos

Fonlc

/'
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Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

208

Unidade

20801

Atividade

2.043

Secretaria Mimicipal de Viação, Obra.s c Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Viação, Obras c Serviços Públicos
Gestão dos Serviços de Limpeza Publica c Coleta Seletiva

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.
5.1 - O presente termo aditivo decorre de autorizaçüo do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso II da Lei n". 8.666/93.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicaçSo 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,c por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia, 30 de setembro de 2020.

preffÍto munícip
CONTIÍÁT

sTOSEGURÒ
CNPJ S

DE PETRÓLEO LTDA

» ON® 9^5.351/0001-01)

RE^R ei/entante legal
CIRNE NU NES DE ANDRADE JÚNIOR
CONTRATADA

TESTEMLINtlAS:

NOMEt/ylg

NOM

CPF:

CPFt^^^-VK-^SL

Av. Oceânica, n" 2994-Abrolhos I - Nova Viçosa - tstado da Bahia - CEP:45920-000-lei.:(73)3208-1124
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Nova Viçosa

município

Quarta-feira
30 de Setembro de 2020
5-Ano

EXTRATO UO SEtíUNUO TERMO AüHTVO DE PR/\ZO AO CONTRATO N". 2569/2020 VINCUEADO AO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 8S7/2020 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAI,IV SISTEMA DE REGISTRO
DK PREÇOS iV. 146/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 195/2019.

CONTRATANTF.S: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - HA. PES.SOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
CNPJ subo n" 13.761.531/OOOI-I9.

CONTRATADA: PO.STO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO I.TÜA, inscrito no CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00,
ncsle alo representado pela Sr°. CTRNE NUNí:S DE ANDR,\DE JÚNIOR. INSCRITO NO CPF SOB O N° 294.837.578-94.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2569/2020. I-IRMADO ENTRE AS PARTES EM 07 DE
FEVEREIRO DE 2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020. APARTIR DO
DIA OI/iO/2020 CUJO OBJETO CONSTITUI FORNECIMENTO PARCELADO DE CO.MBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÀO. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO DISTRITO
DE POSTO DA MATA/ BA. E/OU DEMAIS DISTRITOS. CONFORME ESPECIRCAÇÕF_S, QUANTIDADES E PREÇOS
DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N" 146/2019 E

NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" Í9.V20I9.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PRKFKITUR,\ MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secrel.nria

208

Unidade

20801

Secretaria Municipal de Vi.içâo, Obras e Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Publicas

Atividade

2.0.39

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

Elemento

3390.30.00

Material de Con.suino

Fonte

<10

Recurso.? Ordinários

42

RovulIics/FEP/ANP

l>odcr

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

208

Unidade

20801

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
Secretaria Municipal dc Viação. Obras c Scn iços Públicos

Atividade

2.043

Gcslão dos Serviços de Limpeza Publica c Coleta Seletiva

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

DATA DO ADITA.MENTO: 30/09/2020.

VIGÊNCIA:01/10/2020 A 31/12/2020.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Anigo 57. inciso II da Lei n°. 8.666«3.
MANOEL COSTA ALMEIDA.PUEFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2XVIK1TAQE23CXJ0GUCI2A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Segundo Termo aditivo ao
contrato n° 2569/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço n°

146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n° 887/2020 e a Ata de Registro de
Preços n° 195/2019, remeter ao Setor de Compras para formalizar autorização da
contratação da empresa: CONTRATADA: POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00, com o objeto
Prorrogação da vigência do Contrato n°.2569/2020, firmado entre as partes em 07 de
fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia
31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui Fomecimento Parcelado de
Combustível Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Públicos no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais Distritos,

conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão
Presencial Para Sistema de Registro de Preço n® 146/2019 e na Cláusula Segunda da
Ata de Registro de Preços n° 195/2019.
Nova Viçosa, 30 de Setembro de 2020.
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ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

Fica Autorizada a Empresa: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA, inscrito no CKPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00. Conforme Segundo
Termo aditivo ao contraio n° 2569/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de
Registro de Preço n° 146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n° 887/2020 e
a Ata de Registro de Preços n° 195/2019, que tem Como o Objeto Prorrogação da

vigência do Contrato n°.2569/2020, firmado entre as partes em 07 de fevereiro de
2020 com vigência ate 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a

partir do dia 01/10/2020 Cujo objeto constitui Fornecimento Parcelado de

Combustível Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Viação, Obras e Serviços Públicos no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais
Distritos, conforme especificações, quantidades c preços descritos no anexo I do

Edital Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço n° 146/2019 e na
Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n° 195/2019. O valor mensal a ser

pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens.
Nova Viçosa, 30 de Setembro de 2020.
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