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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 2356(dois mil trezentos e cinqüenta e seis) folhas, com

seqüência do n° 01 á 2356 do qual acrescento 59(cinqüenta e nove)folhas com
seqüência de 01 á 59 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n°
886/2020, objetivando o segundo termo aditivo ao contrato de n° 2558/2020

com a empresa; AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, que tem como objeto O

presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato
n°. 2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020. com vigência até

30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia
01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis
Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde na Sede do Municipio e/ou demais Distritos, conforme especificações,

quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/
Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na cláusula segunda da Ata de
Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este Contrato.
Nova Viçosa, 30 de setembro de 2020.

Claudia tíub.-Moreira
DECRETt0^: 868/2020
w
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 886/2020.
TIPO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2558/2020.

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

REGÊNCIA LEGAL; ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL H" 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2558/2020, firmado entre as
partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia

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

Saúde na Sede do Município e/ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/ Sistema de

Registro de Preços n° 146/2019 e na cláusula segunda da Ata de Registro de Preços
n° 195/2019 vinculada a este Contrato.

EMPRESA: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

02.725,060/0001-05, neste ato representado pela Sr. Daniel Spencer Matos Souza ,
inscrito no CPF sob o N" 051.826.986-82.
DATA DO ADITAMENTO: 30/09/2020.
t

DATA DA PRORROGAÇÃO: 01/10/2020 A 31/12/2020
DECRETO N° 868/2020

CLAUDIA ^C. MOREIRA
PRKOEIRA

IVANILZE S. CÂMARA
EQUIPE DEAPOIO

DÉBORgTG: DOS SANTOS
EQUIPE DEAPOIO

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

mttttfv»

e>f

NDVA
CüftUvtrxíi^ i-ng novo ffifCa^

aSENcS

AUTUAÇÃO
V7Ç0S^

Aos trinta dias do mês de setembro de 2020 autuei sob n° 886/2020 os

seguintes documentos anexos a este Processo: Oficio da Secretária
Municipal de Saúde solicitando Prorrogação da vigência do Contrato n®.
2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia
01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis
Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
na Sede do Município e/ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no anexo 1 do edital Pregão Presencial P/
Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata

de Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este Contrato. Os seguintes
documentos anexo: oficio da Empresa solicitando a prorrogação do

contrato, copia do contrato n° 2558/2020 firmado entre o município e a
empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N®
02.725.060/0001-05, 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 soíicitando analise e emissão de Parecer Jurídico 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 assessòria jurídica para analise elaboração de
minuta e parecer jurídico.

CláudiajÔ. C. Moreira
Pregoeira - Decreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mali: eablnetedoprefeitoginova.viçosa.ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ:

13.761.531/0001-49
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Participou* do CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública-IMAP, nós dias
17 e 18 de janeiro de 2019, cái^a horária de 12 (dozé) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping, cm Salvador/BA.

•

•

•

-

Salvador/BA,|8d^

■

• Vi

.

.A;.:":

/:- •

•

r--

•

2019

•.

■ i-

'

.■

V-" -íi-ir;'. - ■

v,:U •^rv

'

ABOepREIRA
dente

•Certificado emfitde para fins de comprovaçSo de freqüência. A validade como titulo de capaciioçào depende de, no minimo, 70% de aproveitamento na avaliaçêo objetiva onl

1

Oiáriii OHcial tio

Segunda-feira

Nova Viçosa

20 de Janeiro de 2020
2-Ano -N°3221

município

Decretos

DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PREGOEIRO e

Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
ücltatórios

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 ihe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legai de suas atribuições e em cumprimento aos

dispositivos da Lei Federal n®. 10.520/2002 c/c a Lei 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-TGM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;

Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade

exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, todavia, que a seus membros se impute a
responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais,
sugerindo a classificação ou a desclassificação, cabendo ao Pregoeiro examinar a

proposição feita e tomar a decisão que entender compatível na hipótese tratada, podendo

ainda ser dito que em relação à habilitação em cada certame licilatório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Edital e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;
Considerando que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a sua

atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços
comuns, devendo, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade

estatal, dentre estes aqueles inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade.

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abroltioa I. Nova Viçoaa- BA, CEP: 4S92B.OOO
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eliciência. Devendo atuar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafaslável dessa condição que lhe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da

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

Art. 18. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n».

5037, nomeada através do Decreto n®. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEiRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

Parágrafo Único - O desempenho das funções de PREGOEIRO Municipal serão
assistidas e auxiliadas pelos membros da Equipe de Apoio, que será composta pelos
seguintes Servidores; iVANILZE SOUZA CÂMARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.

Art. 2®. A Servidora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos Licitatórios da modalidade PREGÃO.

Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser
executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamenta, no

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

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

Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema

de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n® 8.666/93 e suas alterações
posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n« 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n'8.666/93 e suas alterações.
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Art. 48. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata da
Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo
cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA. E-TCM e do Portal da

Transparência no site oficial do Município, devendo adotar todas as medidas cabíveis
necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia.

Art. 58. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial os Decreto de n8. 851/2020 e 858/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE Ê CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N» 650/2018
DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

"Altera o Regulemenio, no ãmbllo do Município de
Nova Viçosa(BA)do Sistema de Registro de Preços

previsto no art. 15 da Lei n* 8.S66, de 21 de Junho de
1993,e dd outras provldônclas".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência prevlsla 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
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas lixadas neste decreto.
Art. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de senriços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura coniratação, onde se registram os preços,
fomecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III. Órgão Gerenciador: equipa da Administração responsável pelo gerenciamento
do SRP,Inclusive a condução da lícilaçâo;

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

I. Guando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações (requentes;
End4rs;o: Av. Ocoinict,3100,-Abrolhes I, Itova VIÇOM- BA, CEP:43920400
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II, Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

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

Itl. Quando pela natureza do objeto não tor possível definir previamente o
quantitativo a ser demandada pela Administração.
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica.

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

meio eficaz, as diversas Secrelarías da Administração para participarem do SRP;
II. Consolidar Iodas as Informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, bem como promover as deiridas adequações com vistas à definição das
especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

Ifl. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente
praticados antes da realização do certame e apôs, trimestralmente, 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 tor o
caso;

V. Realizar o procedimento llcitatõrío respectivo;

Vr. Indicar os fomecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de

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

Vil. Proiridenclar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e Informar o gestor sobre a contratação
realizada;
Endotoço: Av. OuinlM,3100,- Abrolhos I, Novt Vlfoso•BA CEP: 4S92(K)IM
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e à
aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17, 18 e 20 deste decreto;
IX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Olicial do Município, e divulgar por meios
eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos partícípanies.

Art. 5*. Caberá ao Órgão Participante:

í. 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,
antes da realização do procedimento litílatúrio;
IV. Manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às

alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;
VI. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais.

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

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a Indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos preços registrados;
II. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus Interesses,

sobretudo quanto aos preços registrados. Informando ao Órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto à sua utilização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação
da contratação;
End«i4;o: Av. OM&nles,3100,- AOtolhos I, Nova VIçoaa- BA.CEP:4SS20-000
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IV. Zelar pelo cumprimerilo das obrigações conlralualmente 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 sen/iço.

Ari. 7<. As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência
ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n* 8.666, de 21 de julho de 1993 e n*
10.520. da 17 de julho de 2002, e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.

Art. 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo;

I. A especilicação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, Inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II. A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;

III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,
complemenlarmenie, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, períodícídade,

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

IV. O prazo de validade do registro de preço;
V. As secretarias participantes do respectivo registro de preço;
VI. Os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e minutas de contratos, se
for o caso;

VII. As penalidades a serem aplicadas por descumprimenio das condições
eslabeleddas.

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de

desconio sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos da peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
Endetofo: Av. Occínics,3100,- Abiolhos I. Ktva VI(om-8A CEP: «S920430
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Art 9*. O objeto da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar mabr competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados
no edital.

Parágrafo único. No silêncio do edital não será admitida cotação de quantidades
inferiores às demandadas na licitação.
Art. 10. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos

fomecedores 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 disponibilizadas durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
li. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá

ser

respeitada a ordem de classilicação das empresas constantes da Ata;e

III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

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

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

senriços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a
serem obsenradas nas futuras contratações e os órgãos participantes,

§1^0 llcitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído.

§ 2». Colhidas as assinaturas, será providenciará a Imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
Endcioço; Av. Ocalnica.3100,- AAiolhoi I. Nova VIçeaa- BA.CEP:45920-000
For»;(73) 3209-1124.
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Art. 12. O prazo máximo de validade do regisiro de preços será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da respectiva ala, computadas neste as eventuais
prorrogações.

§ 1*. A prorrogação da vigência da ata será admitida quando a proposta continuar
se mostrando mais vantajosa e satisfeitos os demais requisitos desta norma, Inclusive o
limite máximo de vigência.

§ 2*. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
coníorme as disposições contidas nos editais e respeciivos tnsirumenios de contrato,

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

Art. 13. Os lomecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de

registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata,
Art. 14. A existência do preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, fícando-ihe facultada a utilização de outros meios,

respeitada a legislação reíallva ãs licitações, sendo assegurado ao beneficiário do regisiro
a preferência de contratação em Igualdade de condições.

Art 15. AAta de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da

Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro municfpio da
lederaçâo brasileira, e que não lenha participado do certame iicitalõrio, 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 da 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 classificação.

§ 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.

EndorofO! Av. Oceéftko,aiOO.-Abfolho91. Nova VIçom • QA.CEP:4592M&0
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§ 3». As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo' nlo
poderão exceder, por secretaria, órgão ou 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
loc^s 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.

§ 5*. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quínlupto do quantitativo de cada item registrado na ala de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 6'. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou coniralação solicilada em até noventa dias, observado o prazo de
irigéncia da ala.
§ 7'. Compete ao órgão não participante os atos relativos k cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

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

§ 8°. É facultada aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes
outros municípios da federação brasilsíra 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 ala de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, distritais, estaduais ou da União, mediante anuência do órgão
gerenciador.

Art. 16. A contratação com os fornecedores de bans 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 temio de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993.
End«i«ço: Av. Occjniea,3t00,- Abtolhoa I, Nova VI;du• BA.CEP:4S92M90
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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 fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso

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

ill. Convocar os demais fornecedores ou prestadores da ser\riço6, visando Igual
oportunidade de negociação.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão Gerenciador
cancelará o bem ou o &er\riço objeto do preço negociado.
Art. 18. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado
quando;

I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
ti. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justificativa aceitável;

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

IV. For declarado Inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
V. For impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo linlco. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a

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

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de falo superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuilo ou de força maior
devidamente comprovados.

Endotace: Av. Octinlcs,3100,-Abiethos I, Nsva VI;os4•BA.CEP: 45J2M03
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades
previstas nas Leis Federais n> 6.666, de 21 de junho de 19S3 e n' 10.520, de 17 de julho
de 2002, conlorme o caso.

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

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

W

Emlciefo: Av. Oc«Snlc«,3100.-Abtolhoi I, Novt VlgeM - BA.CEP:«S92fr«00
Fom:(73)3208.11J4. E-molt: Bablrt«ledopralello($nDvnlcoM.bi.gav.b'- CNPJ(f: 1X7S1JJlíOOOWS
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Nova Viçosa, 30 de Setembro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Setor de Pregão
O Prefeito Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, autoriza a Pregoeira a proceder todos atos administrativos necessários
para atendimento ao Oficio da secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto Prorrogação da
vigência do Contrato n°. 2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto
c o Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou demais Distritos, confomie
especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/ Sistema

de Registro de Preços n° 146/2019 e na claiisula segunda da Ata de Registro de Preços n®
195/2019 vinculada a este Contrato. Em conformidade com a Dotação Orçamentária e
Parecer Jurídico.

>REF

ICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

ConiUvU\do vir,(j nco hlflólio'

Nova Viçosa-BA, 28 de agosto de 2020.
Ofício n° 071 ■A/2020

Secretaria Municipal de Saúde
Manoel Costa Almeida
Gabinete do Prefeito

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
Prezado Senhor,

Cumprímentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar aditivo no
contrato de n°2558/2020 com o prestador AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

inscrita no CNPJ de n<'02. 725.060/0001-05 com vigência até 30/09/2020, com
necessidade de ser prorrogado até 31/12/2020.

Que tem como objeto de contrato o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no

Município de Nova Viçosa/BA, e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo 1 do Edital Pregão Presencial para
Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de
Registro de Preços n° 195/2019.",

Portanto, para que o processo de trabalho seja continuo necessita se que as
solicitações sejam cumpridas em caráter de urgência, visto que a
situaçâorequer uma atenção especial e se trata da providencia que mais se
amolda ao interesse público, razão pela qual opino pela sua possibilidade.
Certo de seu atendimento, reitero votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

lélíetè^h^ntos Neves- Gestor
FündoJIÍlunicipal de Saúde.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 952/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994, - Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA, 45920-000

Fone: 733208-1124 E-maíl: eabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ n»: 13.761.531/0001-49
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co.vi*RÃTo i'AR,\ 1'()1{Ni:c:imi:ntc) paucf.lado

i)i: co.Muusi íN Ki.. Qi.K i;.\ iRi: si ci:i.i:í$ua.\i. ue
U.M l.ADO. o .MlNK iriO DF NOVA \'I(.0SA/1JA,

CO.M C001'AR'I'!CII'AÇÂO DO FINDCJ .MINICIPaF
SAÚDF F 1)Ü Ol.TUO. A F.MPRFSA ALTO POSTO
CATA\'i:N I'f) F IDA.

CüN I UA'I O.N" 255.S/:ii:0 1'R!X7ÃO PUFSFNCtAL P/SIS I FMA DF RIXDS IUO DF PUKÇOSN" Uf.'2(ll9
ATA DE REGIS TRO DF PUlCCOS N" D>5/2()1<)

0.MüNICilMODF NO\'A NTÇU.SA (DA), pensou jurídica dc dircilo ]iiíMici) iiUcrno. iiiscrim mi CNPJ siili
u

I3.76i.53l/«1H)1-I9. com .scclc iia Avenida Oceânica, n" 2904. Hairro Abrollios - CliP 45.S'2U-UUU de

No\'a Viço.-;n - B.A. iio.sle ato. ivpresenlado por .seu 1'reícilo. Sr. iM.\N()l';i, f:().S'í"A .AI-MICIDA. bra.sileiro,

divorciado, comercianlc, iii-scrito no CiM" sob o n" 050.067.745-20, domiciliado na Rua .São Deneríilo n° 255Í
bairro Ceniro, i\).slo ila Mala. Nova Viçosa-DA, CliP: 45.92.S.()l)(). com cooparlieipavào ilu ITINDO
-MU.MCIPAL DA SAÚDF, in.scrilo nu CNPJ sol) o n". 1 1.756.42]/(l{)()U(..3, com endereço na Rua
Mareciial Ca.siclo Branco, n", lOOO, Casiclo, Dislrilo dc Poslo dc Mala. Nuva Viçosa, BA. CBI': 45.92S-000,

ne.slc mo, reprcsenladü por seu i^cslor Sr, MANOFL MI-XIAS FüN'i'F.S DA SILVA, brasileiro, ca.sado^
resideiuc à Rua 1-Tancisco 1 lenriquc, ii". 15, Nova Coréia, Caravcla.s, I7A, CFP: 45.9()().()()(), in-serilo no CPF

sob ü n®, 594.99.3.705-87d()ravanle denominado CüNTBATANTHS e do oiilro, a enipre.sa AU'I'() POSTO
C.AT.AVH.NTÜ L'l"DA,pe.ssüa Jurídica de direito privado, in.scrila no CNPJ .sol) ii" ()2.725.ÜGÜ/()Ü01-U5,

siiuada na Avenida Oceânica, n" 1000, Presidcnie José Sarney, Nova Viçosa, Balda, neslo alo, representada

pcio Sr. D.A.NIFl., SPF.NCFR M/\IOS SOUZA, brasileiro, casado, fieronlc .Adminisirniivo inscrilo no

CPF sob o n" n5I.S26,9.86-S2, RG n" MÜ-I2.559.I74, denominada C()NTRA'I-AI)A, tlnnam o presente
cumralü. para aquisição e fornecimeniu de bens dc consumo dc.<eriios na Cláusula Primeira, consi;imc no

Pfücu.sso .Ailinini.slrativu n". 654/2019, Prcfíão Presencial P/Sistema de Re-iislro de Prev")! I46/20J9,
rcgendo-se pela Lei Federal n" 8,666, dc 21 dc Junho cie 199.), Decreto Municipal n° 650/2()!S, Lei Federal
n" 10.520/2002 e suas alleraçòe.s po.steriores, assim como pelas condições do edital telerido, pelos lermos da
proposta c pelas cláusulas a scguii c,\picss;is. tlellnicioras dos direitos, obrimiçõc.s c responsabilidades das
panes:

CLÁUSULA PRIiMEIRA - DO OIUFTO:

I.I. - Constitui o objeto dc.ste contrato o fornecimento parcelado de comlrusiiveis automotivos para aicndcr
as demandas do FUNDO MUNICIPAÍ. DF .SAÚDE E DA SECRF rARlA .MUNICIPAL DF SAÚDE n.i
Sede do Muiiicipio c/ou demais disiriio.s, conforme especificações, quanlidailes e preços dc.seriios no Ane.xo
1 do Ednal Pregão Presencial !V Sistema de Registro de Preços n". I46,'20I9 e na Cláusula Semmda da Ma dc
Registro de I'reço.s n" 195/2019 vinciilaiia a e.stc contraio.

í 1° - A Comraiada licaia obrtgada a aceitar, na.s mesmas comiiçòes de.ste contrato, acréscimos ou
.stipres.soes na aqimsição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
^ valor inicial atualizado do contraio, conforme An, 6.5 da Lei n" 8.666/9.1 com soas ulleriorcs alterações.
§ 2' - A presente conirataç.ào está sendo formalizada de fonna iiulircia. por Modalid.ade Prcâo Presencial
para Sistema de Registro de Preços n" I46.'20I9. com base na Lei l-ederal n". 8.666, de 21 dc Junlio de 1991

Docrelu .MuMÍci|)al n® 65()/2()lS. Lei Federal n" :0.520.'2002 c suas alterações. Decreto n" 7.892'^OI > que
Rcgu!.amcma o Sistema dc Registro de Preços previsto no an. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO. CONDIÇÕES DE PAGA.MENTO E REAJUSTAMK.NTO;
2.1.-ü valor total do contrato c «.le RS 65.219,66(Sessenta c cinco mil duzentos c dezenove reais) c scs.senia
centavos). O valor mensal a ser pago está condicionado á sua eléliva utilização no prazo temporal, calculado
pela.inuiliplicaçao do quantitativo uliiizado pelo valor uniiáiio ofcnado par;! os itens:
Av, Oceânica, n® 2994 - Abrolhos 1 - Nova Viçosa - Eslacio da Bahia - CEP:45320-000- Tel.:(73) 3208-1124
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HS 65,219,50

\'.\I.OR rOTAI. RS f>5.2l9,í)(l (Sessenta c cineo luil (lir/eiilt>s e dezenove reaiscsessenta cent.nvos).

lU-siiItiliitL' (Ias iiif.iDlidaiIüS coiisisiiite.s da piiipnsta de l'i'ev<>s, id>jel() do ICdítal do Pregão
l'reseiieial/Skl* N" 14()/2I)IV, ctiidbníie ala de negociarão leila pelo ])rcgociro c Ata de Registro üc
1'reros n" 195/21119.

2.2.- O pn.\"i) prnposui ó irreajusiável. dtiranie o pra/o do 05 (ciiion) iiksos, cniit.idos dn d.ni.n de apreseiiiaçào

da propivsia, por Idr^a do disposto tia legislação em vigor.

2.5.- i'ara efetivação do pagamento pel.a Secretaria Municipal de lünanças é necessário a apresentação da(s)
pota (s) n.sea! (is), aconipanliado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria res]ionsável pela solicitação e o pagamento será efetuado até o !ü''(déeimü) dia útil.

após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de
Débito de INSS c i-azenda I"edei"al, CND Trabalhista. PGTS, Certidões lístadiiai e Municipal do domicílio
ou .sede do lieilante, devidamente atualizadas,

2.4.- .A empresa ü]3tanle pelo SIMPl.BS N.ACIONAL, deverá apre.scntar juntamente com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção,

2.5.- O CON 1 R.AT.-V.NTK poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem
devidos pela CO.N'i"U.\'J"Al)A. em decorrência de inadimpicmenio coiiiniiiKil,

2.Ó.- Nenluim faiiiratnentü da CONTRATADA .será processado sem que lenlia sido previamente emitida a
respectiva Onli-m (Ic rorneeimeiito;

2.1.- I"ic;i assegurado ao .MfMCilMO DK NOV.V \TÇOS.\ e ao FCNDO .MU.MCIPAL DE S.\tDE o
direito de deduzir do pagamento devido à CO.N"í'RAT.Al)A. independente da aplicação de multas,
importâncias correspondentes a:
2..S.- Despesas relativas á correção de eventuais falhas:

2.8.1.- Dedução relativa às entregas de sua responsabilidade não c.xecuiadas;
2.5.2.-- Débitos com a Administração Municipal.

2.9.- Nos preços ofenatlos na proposta do C<).\'i'R.AT.M)0 já estão inclusos todos os custos c despesas
decorrentes de liiinspoiies, seguros, impostos. ta,\as de qualquer natureza c outros quaisquer que, direta ou
iiulireiainenle. impliquem ou venham a implicar no liei cumprimento deste insinimcnto.
2. III.- Quando houver erro de qualquer uaiiireza na emissão da Nota l"iscal/ c/ ou Recibo, o referido
documento .será imediatamente devolvido para subsiituiç.ào dou enii.ssào de Nota de Correção, ficando
estabelecido que esse interwilo de tcmim não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor et>mralual.

2.11.- OcoiTcndo reajustes de preços, autorizado pelo iMinislério de Minas c Energia, através do

Dejxintimento Nacional de Combustíveis, os mesmos poderão ter os valores contratados reajustados
mctiianlc prc\'ia autorização do CtJNTUATA.NTE na forma prescrita no art. 65 da lei S666/93.

2.12.- O.s rcalinhainento.s cie quaisquer wilorcs na prosonic licitação, apó.s a assinatura do Coniniio, somente
se darão com a (observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o jírazo estabelecido no Edita^
para validade das pro]H)sias,
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2.12.1.— A cada pedido dc revisão de preço devcní comprovar as alleiuçõcs liavida.s o jüsiiricndn.s do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, ancxaiulo copias anlenlicadas de notas fiscais de
compra que comprovem os índices reivindicados.

2.12.2.- Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação
dos preço.s conslantc.s dos demoiisiralivo-s qiic acompaniiem o pedido, pesqiii.sa dc mercado, dentre empresas
de reconhecido porte inercanlil, serviços c/oii prostadora.s, dos mesmos on similares, realizada pela própria
unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, dc Índices setoriais ou outros adotados

pelo Govcnio Pcderal, devendo a deliberação de dcíérimcnlo ou inde(érinientn da alteração solicitada, ser
iiistruida da justificativa da escolha da Administração no prazo do 5(cinco) dias úteis para cada.

CLÁUSULATERCIÜKA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1.- As despesas dccoricnics do prc.scnte contrato correnlo à conta tias seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Oraão
Secretaria
Unidade

3

Executivo

Fiiiido MiiniclDul cie Saiidc de Nova Viçosa

301

Secretaria Municinal de Saúde

30101

Fundo Municiiial de .Saúde

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

Material dc Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Ôrüào

3

Secretaria

301

Unidade

30)01

Atividade

2.065

nieincnto

3390.30.00

Fundo MuiiícídíiI dc Saúde de Nova Viçosa
Sccrciaria Municínal do Saúde
Fundo Mimicinal de Saúde
Gestão da Saúde da Ponulacão nara Procedimento no MAC
Material dc consumo

14

Transferências de Recursos do SÜ.S

02

Saúde !5%

Fome

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CO.NTIU^TG:
4.1. - A vigência do presente será dc 03 dc levcrciro tlc 2020 a 311 dc junho dc 2020 podendo ser
proiTogado, de coinuni acordo entre as partes e modianlc Tcmtos Aditivos, para cada exercício financeiro,
ai>ós a verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos lermos do inciso II, do an. 57, da Lei n"
S.666/93, bem como alterado, e.xccto no tocante ao seu objeto.

Parágniro Único - A Administração, por razões dc interesse piiblico. poderá a qualquer tempo declarar o
tcmiino antecipado do Contiuto ora firmado, bastando uma notificação previa com prazo dc 30 (trinta) dias
p.ara a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRAT.AD.A, o pagamento, se houver dc saldo
referente a execução dos scrviço.s.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBIUGAÇOeS DAS PAR'I'ES CONTIUVT^VNTES:
5.1.-DA CONTIUVTADA:

5.1.1.- A CONTRATAD/V dcvcrit fornecer o objeto cie acordo a necessidade da CONTR.\TANTE.

5.1.2.- A CONTR.'\.TADA será legal c financeiramente responsável por todas as obrigações c

compromi.ssos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargo^
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iiiiballiisuis, pivviilcnciiirios, fiscais, secunfários. coincr^íTIfí^iroutros fins, a 'clcs''não se vincilra^S^^
C()NTRA'l'AjN"riC a i|ualqiicr liiiilo, nmn inc.-ítuo ao cic soliilaricilailc;
5.1.3.- í\ CC).N'I'liA'IWD.V assume iiUeini i'cs]ionsabilulailc pelos tiaiio.s ou prejuízos causado.s à
Cü.N"J'R.A'r.'\.N'ri:l ou a icreciros, ilocoiTcntcs lie ilolo ou culpa, iiculiyciicia. im|)cricia ou imprudência, na
L'xecia;âo do objeto deste Coiiiratu, direianieiite, por seus propostos e/ou empregados, não e.xcluiiido ou

ledu/iiido essa responsabilidade, .a llscalizaçào ou aeompaiiliamento leito pela CONTUATA.NTIü ou por
seus prepostos;

5.1.4.- .'\ C{).N"l"RA'rAI)A assumirá a responsabilidade lotai pela e.xecução tio contrato.
5.J.5.CÜ.S'rR.\'r.\D.A. obriua-se a manter estoques sulleientes para atender as neeessidadcs de
abastecimento contido no Hdital. que é parte integrante deste Contrato.

5.1.6.- Reconliecer os direitos da administração, em ea.so de rescisão administrativa prevista no .\rtigo 77 da
Lei 8.666/9.3;

5.1.7. - .A CO.N'rRA'I".\l).\ deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
iiabililaçâu e qualilieaç.lo e.xiuidas na licitação, conrornic previsto no ari. 55. inciso XII da Lei ii" S.666'93.
5.1.5.- Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos femiilos o de força maior,

dentro lio prazo de 2(dois) dias úteis após a verificação do fato e apre.seniar o.s documentas para a respectiva
aprovação, cm até 5 (cinco) dia.s consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados:

5.1.9. - -A CO.NTR.ATAD.A fica obrigada a aceitar, nas nicsitias condições contratuais, os acréscimos ou

.supressões que se fizerem nas obras, serváçüs ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado du contrato para os seus acréscimos.
5.1.10.- Pomcccr o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Hdilal e Contraio.
5.2.- DA C0NTR.ATA.N'1L::

5.2.1.- Pagar conforme csttibelccido na Cláusula Segunda, as obrigaçõc.s financeiras decorrentes do pre.sente
(.'onu alo, na iniegralidade dos seus termos;

5.2.2. - Os fornecimentos serão acompanhados e llscalizados pelos respectivos Secretários Municipais
01'denadorcs das despesas, segundo as ttnidadcs soliciianies, ou outro scividor designado para sitbsiiiui-Io,
que aiunará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o foniecimcnio dos produtos, dcterminamlo
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observiuios.

5.2.3.- i'odcrá a fiscalização ordenar n suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,
dentro de 48 (quarenta e oito) lioia-s. as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CO.N"J R.ATAI).A.

CLÁO.SUl.A .Si:XTA - DA l-LSCAl.lZAÇÃO.
6.1. - ("J acom]Xi]ihamciUi) para o fiel cumprimento c execução deste Contrato, será feito pela scr\'idora
.IcNsica lie Oliveira, Gc.siora dos Contratos .Administrativos do Poder íZxecittivo, conronue Portaria n".

(J(l.'/2(.t] 7 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigoro.samenle, os prazos, condições c

disposições deste Coiilnito. bem como, comunicar às autoridade.s competentes qualquer eventualidade que

I

gere a necessidade de medidas de ordem legal c/ou administrativa c a fiscalização do contrato caberá ao
•servidor Sheila Silva Rocha Santana. CPI- n" 071.135.427-86, Matricula n-õüÜ?.
/

C:i,.Ál'SLl..\ SKTIAIA- DA ALTKICAÇÂO DO CONTRATO:

7.I.- O C()NTR.AT.ANTE poderá modíllcar unilaicralmcntc o prcscnic conirato para melhor adequação das
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CÜNTR.ATADA.
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CLÁUSULA OITA\'A- DA INLXF.CÜÇÁVO DO CONTlCVrO:
S.L- A CON'l'IUATADA rcconlieco os direitos do CO.\TR.ATANTF. cm caso dc rescisão administrativa,

previstos no art. 77 da Lei Federal ii®. 8.666 de 21 dejtiitlto de 1993.
CLÁUSULA NONA - DA RLSCISAO:

y.L- o contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos
77 e 78 da Lei Federal n". 8.666/93. dc 21 dc junlio de 1.993 c alterações cm vigor.

■3

Farágrafo Primeiro - O contraio para o romccimento dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
Cí).N'I'U.Vr.M)A. nu caso de desctimprimetilo das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante

ação judicial c.spccialmenic iniemada para esse tun;

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anlerior, os serviços pela CONTRATADA não
jiuderào ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

t-

]'ar:igr:if(> Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorremos da contratação,

.a
%■

até o litniie dos prejuízos causadus ao CONTRAT.ANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo
CONTRATANTE na forma que o mesmo detemiinar.
CLAUSUl>A DEZ-DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

HI.L- A CON'1'R'VTADA por descumprimento dc qualquer cláusula contratual sujeilar-.se-á as seguintes
peniiliilndes:
I • aiivcrtêiicia;

II • suspensão temporária de participação cm licitação e intpcdimento dc contratar com a Administração, por

V-

w

prazo não superior a 2 (doi.s) anos;

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Piiblica enquanto perdurarem
o.s motivos detenninantcs da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que será conceditia sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejtiizos resultantes c após dccoiTÍdo o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

IV - Multa por atraso injustiliendo no Ibníecimento, que seni graduada de acordo com a gravidade da
inlraçào, obedeciilos os seguintes limites máximos:

a. 10% (dez por cenif)) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, cm caso dc descumprimento total

et
'f

d:i obrigação;

b. 0.3% (ires décimos por ccnio) ao dia, até o tiigcsiino dia dc atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realiz.ado;

c. 0.7% (sclc décimos por ccnio) sobre o valor da parle do fornecimento, por cada dia subseqüente até o
irigésimo,

V - As penalidades por ventura aplicadas a C0N'1RA1ANTE serão obrigatoriamente rcaistradas no
■/ ,

Cadasiro de Fornecedores do iMunicipio dc Nova Viçosa-BA,

ihirágntl» Único- As mullas aplicadas deverão ser pagas csponiancamcnic no prazo má.xinio dc 05 (cinco)
dias 011 .serão deduzidas do valor coiTCS])oiKlcnic ao valor da conlralação, após prévio processo
adminisiialivo, garanlida a ampla dclc.sa c o coniradiiório ou, aiinla, cobradas jiidicialmcnie, a critcrio da
Secretaria Municipal dc i"inanças.
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CI.ÁUSUl.A ONZK- DA VINCIJI-AÇÃO:

11.1.- O pio.scnlv Termo cie Coiiirato encontni-.<;e vinciilncio ao Hciilat e seus anexos ilo l'reyão Presencial IV
Si.siema Je Reyi.siro cie Preços n" l-l(i'2019. propnsias financeiras cios proponente.^ o a Ata tie Reyisiro Je
iVeços n" 195'2019 originada da referida licitação.
CLÁUSULA DOZr.- DOS CASO.S OMISSOS:

12.L- Pica estabelecido que caso venha ocorrer algum lato não prc\ isio no presente contrato, os chamados
casos ontissns. estes scr.ào resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais
nonnas regtiladoras da matéria c em especial a Lei n" 5.666-9.^. aplicando-lhe, quando for o caso.

siiplctivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos cstttbclccidos na Legislação Civil Brasileira e as
di.sposiçijcs do Direito Privado.

CI.ÁUSUl.A TRP./.E - DA PUBLICAÇÃO:
Ll.L- .A CU.VfR.ATANTE providenciará a publicação deste Conirato. por extrato, nos locais de costume

conlbnne prazo tielinido na legislação pertinente.

CLÁUSULA QUA'P0RZ1-:- DO PORO:
1-1.L- .As palies elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa - Ba!ii:i. com exclusão de qualquer outro, jinr
m:iis privilegiado que seja, par:i dirimir qtiaisqiicr diividas emergentes do presente contrato,

F. por :issim estarem,jti.sio.s c cuntralaiios, assinatn o presente instrumento em 0.^ (três) vias de igiin!
teor c fonna nti presença de 02(duas)icstcmunh:is,[tara que surta .sciis Jurídicos c legais eleitos.
N\)va Viçosa-Bahia, cm 03 de fevereiro de 2020.
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^ J'KUCURAÇÃ0 ;l*ÜiíUCA iiiisíaiire que faz À Eiiiprc-sn AUTO POSTO CATAVKNTO
li•i;rjM;-.(lVíA,:ÇHIZ}^A anprt^i AIJT.O PÓSTO CA'J AVENT0 I/rDAr.aiiriAÍ:'). a Einnrcsa

^^rn;A
^^
'LlJííi—^

S<JU/A,imiqrmaabiiixo: . .

Biupresa AU-J-O POSTO CATAVIOTO.

TOSJC dias-da
cunha t daniel spengwi matosI'
..
. .
/;/

j, . ., , ..

V

^'^^^'^^^'l''''"^"^esieinslriinientopúblicodüprociiraçâuvircm-àiicno;inodü"

,ç■.AU.n""1
ííezoiio(l«)
<iias, doRepiiblicu
jnês de üuliüm)(lü)
Cidade
J Comarca
de
Cnize (!e/oilü(20IS)
Cabraha, hsmdünosI-edcrndo
dn Bahia,
redcrativn dc.iiesfa
Brasil,
Cartório.do
Únieü/Í?''^N
,Ut:c:o ae Notas, perante mim, BcP. Syhàa Burnimm Moura. Tabeliã de Notas, compái-eceu comJSl O í
ou-orgame.s: A Emprc-vn MDlf) POSTO CATAVPNTO í/rnA r^A.v^DT'^

in.sc.rka no
nn CNPJAW
rNP.T/\AT7 sob
c/^l^ n" 02.725.06l?«:õi:;;tN^^^^
o-. -f->ir
—rTr.ttrc;—"t-r^rrHrMr^ P^-i.ioajurKjie.i.V'*.*
^ ■mscrka
. Avenida Oceania n 1.000. Bairro Presidente José Saniey CEP '15.920^000, cídadê-dc Nova Viçosa
^j.no ;-viM^K7p^"
CATAVENTO
LTDA,depéssoa
jurídicacominscrita
CM J/Mb sob n 02.72^.()6()/(l()(12-88.POSTO
.sob NTRE
n" 29 9 nn587r,0.(;
04/0'2H999
sede

' to TO m

Treyio/Posto da Mata. Nova Viçosa-B.^; A Empma AUTO

f- ~i"Xi7rí'^rT^
P^-T^o^JUfidica, inscrita no CiNPJ/M.F sob o" ()2;725.Üdü/ÜUt)3-íi')
vi. _unitQ.'I übio dn Mata, Nova Viçosa-BA e A .límprosa AUTO pn.TO CATAVirN rn
.
Pff" J'-'-'dica. mscrüa no C.MM/Ml' sob n" I12.725.ü6n/I)íl()4-J0, sob NíRF n" •'9"y
reprCiLnluoü.s
DL\S
brasiicim.
I . .yo-^^-UA, 1,.
f neste ato por"" sua socia; NINA LOPEvS TORRES
O"'™
Co„.ro,
Nova

i

f' .f ' "f

07/04/,V99, co,„

™ Av.,id, A„,™b Carios

í
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ALTERAÇÃO CON THATÜAL N"17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCmDADE-<li2Ç2^

1i

AU TO POSTO CATAVEN TO LTDA
CNPJ n- 02.725.060/<I001-ÜS

LARISSA TOllRES CUNIIA nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm 06/07/1990,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPEn" 092.958.336-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE
n" MG-il.089.875, ór^iSo c.xpcdidor PCEMQ - MC, rcsidenlc o domiciliado iio(a)
ESTRADA PEDRA DO

EMDUQUE, 431. CASA

15. CAMPINIIO, PORTO

SEGURO. HA. CEP 45.810-000. BRASIL.

NINA LOPES TORRES DIAS nacionalidade BRASILEIRA, nicícida cin 11/03/1956,

Cíwada cm COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EMPRESARIA, CPF n"
289.56-1.356-34, CARTEIR.A NACIONAL DE HABILITAÇÃO a" 032V699256G,
órgão cxpcdidor DETILAN - DA, residente e domicilintlo no(a) EST1U\D.\ PEDRyV
DO EMUUQUE, 431, CASA 15, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA. CEP 45.S1Ü000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limiluda de nome empresarial AUTO POSTO CATA VENTO

LTDA. rcgislrada legalmente por contrato social devidamente arquivado rtesta Junta
Comercial do Eamdo da Dnhia, sob NIRE n® 29201987516, com sede Avcnid.a

Ocedniea, 1000 , Presidente José Samey Nova Viçosa, DA, CEP 45.920-000,
devidumeulc inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridiai^MF sob o n°

02.725.060/0001-05, deliberam de pleno c coimnr. acordo tijiislarern a presente

• ■ I ••

alteraç.ão contratiui! e Coii.soüdr.ção, nos termos tia Lei n° 10.406/ 2002, mediante qs
condições cstabclecifias nas cláusulas seguintes:.

,

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FIÍJAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A filial registrada nu Junta Comerciai do Estado tia Daiiia
sob NIRE n® 29900587606 c CNPJ n® 02.725.060/0002-88. passa a fazê-lo no seguinte
endereço sito à TREVO BR 418/lOlKM 99, S/N".TREVO/POSTO DA MATA,
NOVA VIÇOSA,.CEI'45.928-000 BA.

OlUETO SOCIAL DA FILIAL

SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUORIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS

AÜTOMOTORE'S;COMÉRC10

VAREJISTA

DE

COMBUSTÍVEIS

PAR.^

VEÍCULOS
.\ülÜMOTORES;COMÉRCTO
VAREJISTA
DE
LUBRIFJCANTESrrRANSPORTO RODOVIÁRIO DE CARGA
EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. MUNICIPAL .
4930202

16

SECUNDARIA
PRODUTOS

TRANSPOR*re RODOVIÁRIO DE C/\RGA. EXCETO

PERrOOSO.S

KRJDAN ÇA S.

INTERW U NTCIP/U-,

Roq: 8l7fl(100(12fí5!59

r.tgiim I

Ccitrflco.o RcgislfO r.ab o i-.' 07C51657 cm 12/0Í/201
8<;?A

Píuíocrjln 17.;03373Ü ÜC IC'0-'..2JI7

/

Noniu Co um^roso AUTO POSTO CATAVENTO LTDA NlItS 2920150/3,10

JlíCSS

tícicumtnio ücdo ser vofi.-icaCo em fii!p://:o3in,iuci;t>,tJii.ijov.b,-/AUT£NTICACAODCCUMENTOS/yuTENT íCACAO.osp*

Ctiiincul.T G't252'1000't930S

Eiit» cópia tai auionlicad.i digiioimento c assinada eni 12/05/2017
pcf HóNa Poncla Rnmos - Socreiârio Geral
/> \

O

AI/rERAÇÃO CONTRATUAL N" 17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

:lyícQSíi.6?-NC/,

AUTO 1'os ro CATAVEI-ÍTO LTDA
CNÍ'J n'02.725.060/0001-05

INTERESTADUAL EINTEIOÍACIONAL TRANSPORTE

PRODUTOS PERIGOSOS

RODOVIÁRIO

DE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE FISCAL DA FILIAL

4731-8/00 - comércio varcjistii dc combusdvvis para veículos autoiuotorcs.
4520-0/05 - serviços dc lavagem,Iiibrincuçüo e poUmcrito de veículos uutumutures.
4732-6/00 - comércio varejista dc lubrificantes.

4930-2/01 - transporte rodoviário dc carga,exceto produtos perigosos c mudanças,
niuiiicipul.

4930-2/02 - transporte rodoviário de cargit, exceto produtos perigosos e mudanças,
iiitcriiiuiiicipal, interestadual c intcniacionnl.

493Ü-2/03 - transporte rodoviário dc produtos perigosos.
4930-2/04 - transporte rodoviário de mudanças.
77J 1-O/ÜO - locação de automóveis sem condutor.
DO FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos e

"••••

obrigações resultantes do controlo .social permanece NOVA VIÇOSA
Em face das alterações aciiua, con.soIida-.sc o contrato social, uos(ermos da Lei n° ;

10.406/2002, medlaute us condições c cláusulas seguintes

•

LARISSA TORRES CUNHA luicionalidadc BRASILEIRA, nascida um 06/07/1990,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF n" 092.958.336-19, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n' MG-11.089.875, órgão cxpcdidor POLICIA CIVIL DO ESTADO

DE MINAS GERAIS - MG, residente c domiciliado no(a) ES'Í"RAÜA PEDRA DO

EMBUQUE.431, CASA 15. CAMPINHO.PORTO SEGURO. BA.CEP 45 810-000
BRASIL,

NLNA LOPES TORRES DiAS nacionalidade BILASILEIRA, na.':ciilii ern J1/03/1956

casada cm COMUNHÃO UNIVERSAL DF. BENS, EMPRESARIA. CPFAMF n'
28R564.356-34, CARTEIRA NACIONAL DE H/VBILITAÇ/VG n" 03276992566.
órgão cxpcdidor DETRAN - DA, residente c domiciliado no(a} ESTIUVDA PEDRA
DO EMBUQUE,431. CASA 15, CAMPINHO, PORTO SEGURO. BA. CEP 45.810000, D1^^\SIL.

Único:! sócios da sociedade limitada dc nome empresarial AUTO POSTO

Ret;: 81700000265159
Página 2

Cortifco o Roçistro sob o n« 97CC1057 em 12/05/2017
P/otocoio 17,1939730 Co 18,'0,1/2017

Nomo da empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDANIRE 29201987S1G

Ssie documento poda sor vorircada om b!ip:/,'tQgin.iudaS.tj3.Gav.br/AUTEr,JTiCACAC00CUM£NTDS/A
Ch.incola 642S2dOOC,1930S

Esta cópia foi auteniidadadij.t.ilmonie o assinado em 12/05/2017
por Hélio Foncls Ramos - Secretário Gero!

EíJTIC/^CAO.aspx
"Ò

ALTERAOlO CONTRATUAL N° 17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO rOS l O CATAVEN TO LTDA

SÊÍJC/,
CNI'J n" 02.725.0GO/OÜÜ1-Ü5

CATAVENTO LTDA.registrada legalmente por contraio social devidamente arquivado
nesta Junta Comcrcbl do Estado da Bahia, sob NIRE n° 2920iyí}7516, com sede
Avenida Oceânica, 1000, Prcsidcnlc José Samcy Nova Viçosa. BA. CEP 45.920-000,
dcviduincole iiucrila no C.adaslro Nacional de Pessoa Jurídiea/MI" sob o n"
02.725.060/0001-05, resolvem assim consolidar o cotitrato;

DA DENOftfTNAÇÃO

CLAUSUIA primeira, a sociedade gira .sob o nome emprcs.ari:il AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede lio muntcipio de Nova Viçosa,
E.siadu da Daliia, CEP: 45920-000, na Avenida Oceânica, N® 1000, Bairro Presidente
Jtise Samcy.
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIILV COMÍ-RCIO VAROISTA DE COMBUSTÍVEIS PvUlA

VEÍCULOS
AÜTOMOTORCS;COMÉRCIO
VAREJISTA
.Dp
LUDRJFICANTnSiLOCAÇÂO DE AUTOMÓVEIS SEM C0NDUT0R;SERV1CÕ^;.
DE LAVAGEM. LUBRJFICAÇÂO E POI.IMENTO DE VEIcUEOS •
AUTOMOTORnS:TRí\NSPORTE RODOVIÁRIO DE C.\RGA, EXCElOí'
PRODUTOS
PERIGOSOS
E
MUDANÇAS,
INTEiCMUNICIPAL*»
INTERESTADUAL E rNTERNACIONALjTRANSrORTE RODOVIÁRIO DE'**

.*
•

4
4

CARGA.
EXCETO
PRODUTOS
PEfUGOSOS
E
MUDANÇAS,
MUNICIPALjTRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇASTRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE FISCM.

47Jl-8/00-eom6rcio varejista de combustíveis para veículos nutoniotores.
4520-0/05 - serviços dc lavagem,lubrincuçâo c pollmcnto de veículos uuton»otorc.s.
4732-6/00 - comércio varejista dc lubrificantes.

49311-2/ÜI - transporte rodoviário dc car}>.% c.xccto produtos perigosos c mudanças,
niu[iici|)al.

49.10-2/02 - tran.sporte rodoviário dc carga, exceto produtos perigosos c mudanças,
iiitcrniuuícipai, liitcresiadunl c iiilcriiacioual.

4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos pcrigosus.
4930-2/04 - transporte rodoviário de mudanças.

Rcq: 81700000265159
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Conifieo o Rogisiro sou o n" 97051057 em 12/05/2017

&
JUCEB

Protocolo 17^938730 do 18/W/2Ü17

Nomo (Ja empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA NIRE 29201907510

Esla úacumentü pode ser verificado em mip://regin.iuoct).ba.sovJ)f/AUTENriCACAOaOCUMENTOS/AUTcNTICA AO
Chancela 64252'i0Q0-ls205

Esla cápla foi aulcmiMda d:g;!a!msn!e c assinada cm 12/05/2017
por Hólio Portela Ramos•Sccrci.irio Gcr.*I

v

AI.TERAÇA0 CONTRATUAL N° 17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTOrOSTO CA IA VENTO LTDA
CNPJ n'02.725.0rt0/l)001.05

771 l-O/OO - IhcuçTiü tlc uutomóvcls «eni cuiiiliitur.

CLÁUSUI^ QUARTA. O CapJtal Scxial 6 de RS 5t.OOO.OO(Cíiiqiicnt.-í c Hum Mtl

Reais), dividido cm 5I.000(CinqÍlcQta c Huin Mil) Quotas dc -valor nominal dc RS
1.00(Uum real) cada uma inlcgralixadas em moc<Ia corrente do País. a-ssiiii subscritas:

LARISSA TORRES CUNHA
NINA LOPES TORRES DIAS

25,500 tjuotas
25,500 tjuotus

RS 2SJO0,OO
R$ 25.500,00

totalizando.»

51.000 quotas

RS 51.000,00

wço^

DO INICIO DAS ATIVIDADES
••••

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades cnj Id de Julho da 1998 e '
sau prazo é indeterminado.

*

DA CESSÃO DE QUOTAS

*
•

CLÁUSUIwV SEXTA. As quotas são indivisíveis c não poderão ser cedidas ou*V.**

«»

mnsfendas a torcemos sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, cm
igua^ldade de condições c preço direito dc prcrcrcncia para sua aquisição sc nostíis à
venda,formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parãgrafo "Único: As quotas não poderão ser vcndidttó à terceiros, exceto sc houver oor
meios comprobatórios o dcsintcrc5.so das partes dos descendentes e ascendentes dos
sôcjos úã empresa cm tcrnpo <la sua venda.
DAS RESPONSABILIDADES

CLAUSULA SÉTIMA. A responsabilidade dc cada sócio à restrita ao valor dc suas

quotas, mas todos respondem solidariamculc pela inlcgniüzação do capital social.
DA ADMJNISnUÇÃO

Req:81700000265159
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Certifico o Regislfo sob o n'97561657 em 12/05/2017

Si-

F/ctoccIo 17.1938730 do 18/04/2017

Nonio ca empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTOA NIRS 2S2D198751G

JUCSB
Esla côpio (oi auluniicadii fligilalitienJo o assinada om 12/05/2017
por Hélio Poricfíi Ramos.Soc.-elino Geral

\
'

I 1 u

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDA
AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ n° 02.725.060/0001-05

CLÁUSULA OITAVA. A admiiiislniç^o da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)

Sócio(n) NINA LOPES TORILES DIAS coic os podcrcs c atribuições de rcpreseniação
ativa c passiva na sociedade, judicial c cxtrajudicialraculc, podendo prailcivr todos os
uios compreendidos no objeto social, sempre de interesse d;i sociedade, autorizado o uso

C-SENC/^

do nume empresarial, vedado, tto entanto, fazê-lo em atividades c.stianhas no interesse

social ou assumir obrigações seja em favor de qu.alfjucr dos cotústtis ou do lorcoiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizí.ção do(s) outro(s)
sòcio(s).
DO exercício social

CLÁUSULA NONA. Ao tcnnino de cada exercício social, cm 31 dc dezembro, o

administrador prestará contas justificados dc sua administração, procedendo à
elabortição do inventário, do balanço patrimonial c do balanço dc resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção dc suas quota.s, os lucros uu prejuízos apurados.

DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA.Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício socíAli^os *• ,•
sócios deliberarão sobre as conIa.s c designarão administrador quando for o caso.
i"»'!
DA ABERTURA DE FILIAL

•• •

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dcpcndcncin mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

DO PRO-LABORE

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

Rcq: 81700000265159
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Cenilico o ftagisiro sob o ii' 97GG1C57 em 12/05/2017
Protocolo 174Ü38730 lio 18/üt/2017

Nomo da empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA MIRE 29201987516
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Esto documanto podo ser vuriíicado cm hUD;//rogin.jucub.ba.nov.bt/AUTÊNTlCACAOOOCUMEN70S/AUTENTiàArAO aspx
Cnanccia 6A252-10C'J4S205

Esta cipLa foi aulemliada d;2.;.^l.T.en■.e e assinada cni 12/03'?017
per HOlin Ponela Remos • Sucrul.trio Gemi

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

f''! VICO^

CNPJ n" 02.725.060/0001-05
DO.S IMPEDLVTENTOS

CLÁUSULA DÍ.CIMA TERCEIRA. Falecendo ou inlcrdilnda qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o i.ncupaz. Não
sendo possível ou inexislindo interesse destes ou do sóeiu remaucsecnic, o valor de seus
havcres scni apunulo e liquidado com base na situ.nção p.nriinonial da sociedade, ú data
da resolução, verificada crn balanço especialmente Icvaiii.ado.

DO DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIM/V QU/\RTA. O administrador declara, sob as penas da lei, dc
que não está impedido dc exercer a adrnini.stnição da sociedade, por lei especial, on cm

virtude dc condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, n pena que
vede, ai.ndu que temporariamente, o uccs.so a cargos públicos, ou por crime falimenlar,

dc prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou comni a economia popular,
contra o sistema financeiro tiacional, contra no-mas de defesa cbi coiicoiTcneía, coiiirtrôi.
relações dc consumo,fc pubUca, ou a propriedade.

i*. •

DAS FILIAIS

í• #*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A sociedade possui íilial 01 (huni) com sede no no
Trevo BR4l8/101iCM 99, S/N°, Trevo/Posto da Mata, Nova Viçosa - BA CEP 45928000, devidamente inscrita no CNPJ sob n" O2.725,OGO/0OO2-8S, KIRH sob n"
29.900.587.606 de 04/02/1999.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade possui fiiial 02 (doLs) com s«ie na
Avenida Antonio Carlos Magalhães, 1809, Centro/Posto da Mala. Nova Viçosa, CEP
45.928-000 BA, devidamente inscrita no CNPJ sob n" 02.725.060/Ü003-09 NIRE sob
n"29.900.591.891 dc 07/0-1/1999.

Rcq:81700000265I59

Cortirico o Reglslfo scü o n* 97561057 cm 12/05/2017
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Eslo üocunicnlo pode ser vorificndo em lillp://rogln,Jucct>.ba.EOv.bf/AUTENTICACAOOOCUMENrOS/AUTkNTIC^An
Ctiancela 64252'1000-19305
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ALTERAÇÃO CONTILVJ UAL N" 17 c CONSOLrDAÇÃO DA SOClEDADr
AUTO l.QSTO CATA VENTO LTDA
CjNPJ a'02.72S.0í;0/0001-n5

t

"•°2.725.0»/0»^-40. NIRE

3 è

DO FOUO

g v<^<ís re^ulUlnlcs do contrato social
NOVA
VIÇOSA. Eo. ,
^
".'T'pcni)aiicce
°
= ° "-Prin.cn.o

E. por estarem assim justos e contratados, assinam cslc instrumento.
NOVA VIÇOSA,

dc março dc 20j
LARlSSA TORRES CUNHA

1^/
»••••<

CPF:092.950.336-19

f '.:' ••

r':*f
NINA LOPES TORRES DIAS
CPF: 289.564.356-34

Usr* JUHTA COMERCIAL OO ESTADO tJABÁHIAv

_

.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
Procuradcria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ: 02.725.060/0001-05

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:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União {DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

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

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

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

Voltar

Imprimir

CAtXA

CAIXA ECONÔMICA PEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição;

02.725.060/0001-05

Razão Social:

auto posto catavento ltda

Endereço:

av oceanica looo / pres 30Se sarney / nova viçosa / ba / 45920-000

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 regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.

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

Valídade:ll/09/2020a 10/10/2020

Certificação Número; 2020091109262395815690
Informação obtida em 28/09/2020 11:55:53
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

tSENC/
Pàg

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n": 24450134/2020

Expedição: 28/09/2020, às 11:54:28

Validade: 26/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e 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.

DuviJas e sugestões: cndtátst.jus.bt

V^ájl GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 30/09/2020 15:14

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 1961 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

UO "i

Certidão N": 20202810638

RAZAO SOCIAL

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ

inscríçAo estadual
049.579.538

02.725.060/0001-05

Fica cerlificado que nào constam, até a presente data, pendêndas de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

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

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPÉTORiAS
FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:í/www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de inscrição no CPP ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 dc I

RclCerli<lauNegativa.ipt

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

CEP:45920-000

CNPJ: 13761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número:0002gi/2020.E

Nome/Razão Social: AUTO POSTO CATA VENTO LTDA
Nome Fanlasía:

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

Inscrição Municipal: 50077
Endereço:

CPF/CNPJ: 02.725.060/0001.05

AV OCEANiCA, 1769

JOSÉ SARNEY -(Area Litorânea )

NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45920J300

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MüNICiPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREMASER
APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO,

Observação:

Esta certidão foi emitida em

08/09/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 08/10/2020

^sta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 1600005113180006000164030000291202009089

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

ht^s://novavicosa.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 26/09/2020 ás 11:49:51

NDVAc

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 Saúde,

solicitando PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2558/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ
30/09/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR
DO DIA 01/10/2020. CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO PARCELADO DE
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E/OU

DEMAIS DISTRITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO 1 DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2019 E NA CLAUSULA
SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019 VINCULADA A
ESTE CONTRATO. Contrato firmado com a Empresa AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA, Solicito deste Setor, informação quanto à existência de

Recursos Orçamentários e Dotação Orçamentária capaz de custear a respectiva
despesa.

lEFE TO

UNICIPA

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mall: gabtnetedoorefeito@gmail.com - CNPJ ns; 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil

ISLJ&lè]

Para: Gabinete do Prefeito

I

.

n^n

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

Fornecimentos de Combustíveis para Secretaria de Saúde, decorrente da presente

solicitação será custeada pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, conforme tabela abaixo;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

i

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

' '

Fonte

02

Saúde 15%

Executivo

,

Poder

2

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

' a

PROCEDIMENTOS NO MAC
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Secretária

301

Fonte

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

■

é

J

,

,

'

'
■

Endereço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-maÍI: controladorianv@gmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

^ ■

Ccr.trtuftX yrio -OXl

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNiCfPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA ,

/

Secretária

301

Secretaria Municipal de Saúde

(» 1

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.174

GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

09

Recurso Vinculado LC 173/2020

<
. .

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

Unidade

30101

Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.176

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferência de Recursos do FNS

\

Y

UU 1A?,
i|co

:V ^

-

Nova Viçosa - BA,28 de setembro de 2020.

LiNDOMAR SALÁMIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

I

•

V

»

>

•

/

s »

s

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:73 32081124 E-mail: cQntroladorianv@email.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

ê
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Nova Viçosa/BA 29 de Setembro de 2020.

Do: Gabinete do Prcleito
Para: Setor .lurídico

"w

Solicito a esta Assessoria analise e Emissão de Parecer jurídico para atendimento ao Oficio
Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Saiide. Solicitando Prorrogação da vigência do
Contrato n°. 2558/2020, firmado entre as partes cm 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020,
passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o
Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou demais Distritos, conforme especificações,
quantidades c preços descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de
Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a
este Contrato, com a Empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O
N° 02.725.060/0001-05.

Fcfoit/I Mil

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te!.:{73} 3208-1124
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n''1072/2018-FLS. 1 da2

^SENC/
município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
WÇOSK

Processo AdminLSirneivo n'".886/2020

Pregão Presencial n". 146/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: AniULsc do Scgiuxlo Tcmio aditK'o para prorrng;n;ão dc vigência contratual
Direito

Administrativo.

Licitações

e

contratos.

Minuta
lie
aditivo
contratual.
Prorrogação
excepcional de vigência. Fundamento jiu^ídico: art.

65 e 57 da Lei n" 8,666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-sc dc consulta sobre os aspectos juridico-ibnnais da mmuta do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato n". 2558/2020, firmado com a cnpresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
cujo objetivo é a prorrogação dc sua vigência ate o dh 31 dc dezembro dc 2020, considerando o

objeto contratual que é o fornecimento parcelado dc combustíveis para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde.
No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação do Secretário Municipal de Saúde justificando a necessidade da
alteração; b) Contrato; c) Tenro Aditivo;

É o relato do essencial
2. ANÁLISE PRELIMINAR.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe
a prorrogação de prazo da vigência contratual c a possibilidade jurídica resta anpanida no art. 57,
II, § 2° da Lei 8.666/93. Adcnuis, nota-se que o nxísnxi está sendo cunprido sem qualquer prejuízo
à Adrainistniçào visto que os serviços vêm sendo executados rcgulanncnte, sem imnilcstaçào
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE JURÍDICA DA .ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Para o exame da alteração pretendida e o enquadramento legal dos Êilos apresentados, c
iiipiescindível a classidcação do objeto conuamal quanto à sua natureza.

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode sííplâÇÊ^álimite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso cm tela, a alteração
pretendida não acarrclti a extrapolação desse limite.
A Lei de Licitações nxjnciona que os contratos fimiados podem ser alterados contbmie o art.
65 da citada lei.

Vejamos:
.An.6.S. O.s crmiratos rcaidos por esta Lei poderão ser niterados, com as doidas
juslincutiv.is, nos seguintes c;i.sos:
I - unihuorolnvtitc pela Adtninisiração;
ntqiinndu huuvcr iivdjficação do projeto ou das especificações, para nteltior adequação
técnica in's seus objetivos;

b)qu.indo ncecssAria a modificação do valor contratual cm decorrência de acréscimo ou
diniinnição quantitativa dc .seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II • poracordo das p.trtes:
a) quando convenionic a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a niaditlcação do regime dc execução da obra ou serviço, bem corm

do modo de romecimento, em face de verillcaçào técnica da inaplicabilidadc dos tcnnas
contratuais originários;

clqiiaiuln ncccs.sária a inodiricação da foniia de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualÍ7ado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograina financeiro lixado, som a cotrcspoiidoite
conlrapre.staçào dc fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as parles pactuaram inicialnxnilc entre os encargos do
contratado c u retribuição da administração para a justa remuneração da obni, serviço ou
romccimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econòmico-tinancciro inicial do

contrato, n.v hipótese de sobrcvircm fatos irrqirevisívcis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadorcs ou in^ieditivos da execução do ajustado, nu,
ainda, cm caso de força nwior, caso foriuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e eMraconiralual.

fRcdacào dada

nela Ijí n" S.8SL dc

mJl

i5 1- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mestras condições contratuais, os aercseimos
ou supressões que se fizerem nas obras, sers iços ou compras, até 25% {vinte e cinco por
cento)do valor inicia! atualiado do contrato, c, no caso particular dc refomia dc edifício ou
dc cqiiip.imcnto, até o limite de SCTYo (cinqüenta porcento) para os seus acréscimos.
aiilenof,

5

Nciilium .-icróscinx) ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo

anterior, salvo:

(Redação dada nela Lei ii" 9.648. dc 19981

I - (VirrADO)
(Incliiído nela I-ei n"9.64R. de lóO.tl
II - as supressões resultantes de acordo celebiado entre os eontrat.antes.

(Ineliiido

§ 3" Sc no contrato não liouvcrcm sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados rrKdiante acordo entre as parles, respeitados os limites
estabelecidos no S Udcstc artigo.

§
No caso dc supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado Já houver adquirido
os iiiilcriais c posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Adminislniç.ào

pelos custos de aquisição regularmente comprovados e iixinetarianientc corrigidos,
podendo eabcr indenização por outros danos evcniualmcnicdccoacnies da supressão,desde
que rcgulanixnte conprovados,
ü Sti Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou exíúiiús, bem como a

supcrveniêncta de dispo.siçôes legais, quando oeonidas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repeieussão nos preços ccniraiados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos,conforue o caso.

fj
Em hiivcndü alicraçâo unilateral do conlraio que aiinicnie os encargos dOTffmraiudo,a
Administração deverã restabelecer, por adilamcnlo, o equilíbrio econômico-linancciro
inicial.

í 7a(VCTAIX))

§ 82 A variação do v.aior contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, cotípcnsaçiães ou pcnalizaçòes financeiras dceorTcntes
das condiçõe.s de pagan»:iUo nele previsliis. bem como o errpenho de doluçòcs
orçamentárias suplemetUarcs até o limite do seu valor corrigido, não cameieriaiiii alteração
do tTKSmo. podendo .ser rcgLsirados por sinplcs apostila, dispensando a celebração de
ad itanteiilo.

Nü

prcscnti; caso, vcrificíi-sc

também

que

a .solicitação

fbnnulada sc encontra

consubstanciada no artigo 57. II, § 2" da Lei 8666/93 que assim determina:
An. 57. A duniçào dos contratos regidos por e.sta Ixi ficará adstrita à vigência dos
respectivos cicdiios orçantiilários. e.sccio quanto aos relativos;
11 - á prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua

duração pronogada por iguais e sucessivos períodos com vistas á obtenção de preços c
condições nwis vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei n''9.(>4S, de !'>98)

§ 2ü Toda prorrogação dc prazo deverá ser justificada por escrito e previanxnte autorizada
pela autoridade conipelcnte para celebrar o contnito.

Ainda quanto às jastilicativas técnicas apresentadas, rcIcmbre-se que não está na .seara da

Consultoria Jurídica avaliá-las ou einitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, poLs essa
tarcià envolve aspectos dc caráter emincnictncnte técnicos, além dc ponderação dc conveniência c
oportunidade, sendo, portanto, dc competência exclusiva da Administração.

Ciuipre, porém, alertar que a 'teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos

administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.
Pode-sc considerar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos

serviços c a aprovação fonnal pela íiutoridade competente supridas pela apresentação da motivação

e interesse expostos nas comiuiicaçõcs internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da Dosslbilidade dc altcnicão.

A Lei dc Licitações cm seu ail. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração c o art. 57 a sua
prorrogação.
B) Interesse expresso da contratada.

Constata-sc que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contratuaL

C) Prestação regular dos serviços até o momento.

Hcos^

Verifica-se que a cnprcsa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação de não ciunprinicnto pelo setor interessando
D) Da maiiutcncãn das condições iniciais de habilitação nela cmnresa contratada.

Qiutnto à manulcitção das condições de liabilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes dociuiientos: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Cctikião Negttiva de

Débitos Municipais. Certidão Negativa dc Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos
TrabaDiistas, bem como certidões que denwnstram a reguhridadc fiscal c jiuito ao FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Tributários.
4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jmdico-forntais, manifesto pela
aprovação da iranuta tio terceiro tcrnx) aditivo, levando em consideração que a nx:sma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, obser\'ado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem conx) os documentos reguladores fiscais da cnprcsa, c a Justificativa

apresentada, opino pela possiltilidadc 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.

Ailvnyiiiln -OAQ/QA ZH.ItlU

Daiáel Teles Caivallio Macliado

Advogado -0A13/BA 28.109

NDVA
C('nj/rui''>cío .'Oví

TERMO
PRAZO

VINCULADO

ADTTTVO

AO

de

PROCESSO

ADMINISTRATIVO N"
/2020, REFERENTE AO
CONTRATO N"
/2020, DE FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

COMBUSTÍVEIS

AUTOMOTIVOS,QUE ENTRE SI CELEBRAM DE

UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
COM
COOPARTICIPAÇÃO
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, DO OUTRO, A
EMPRESA:

Através do presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA
BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.761.531/0001-49, com
sede na Avenida Oceânica, n° 2994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosíi/BA, neste ato, representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n°.
050.967.745-20, domiciliado na Rua São Benedito n°. 255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-

000, Nova Viçosa-BA, com COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrito no
CNPJ sob o n°. 11.756.421/0001-63, com endereço na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 1000, Castelo,

Distrito de Posto de Mata, Nova Viçosa, BA, CEP: 45.928-000, neste ato, representado por seu gestor Sr.
IIELIELSON SANTOS NEVES, brasileiro, casado, residente à Rua Presidente Getulio Vargas, A, n".
3444, centro, Teixeira de Freitas, Bahia, inscrito no CPF sob o n°. 035.199.946-90, RG 1422058425-SSPBA- Secretária Municipal da Saúde, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro

lado, a Empresa

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n"

,situada na
pelo

Sr

, n°, bairro, cidade, estado. Neste ato representado

, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF n"
, denominada CONTRATADA têm entre si justos e avançados, e celebrando o

presente termo aditivo ao contrato n®
/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de
Preços n°
/2019, Processo Administrativo n®
/2020 e Ata de Registro de Preços n° 195/2019,
sujeitando-se as partes às normas disciplinarcs da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

l.I - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2558/2020,

flnnado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia
31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis

Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou

demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão
Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de Registro de
Preços n° 195/2019 vinculada a este Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA -DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados
para continuar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Saúde na
Sede do Município e/ou demais distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de R$

(
) de acordo com o relatório de acompanhamento da
execução do contrato, lendo em vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1

-

Fica

prorrogada

a

vigência

do

contrato

n°

/2020,

com vigência até

firmado

entre

as

partes

em

passando sua vigência até o dia

a panir do dia

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

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

Atividade

2.062

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS

Elemento

3390.30.00

NOMAC
Material de Consumo

Fonte

14

Transferencia de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

Unidade

30101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferencia de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

Unidade

30101

Atividade

2.174

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

09

Recurso Vinculado LC 173/2020

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

Unidade

30101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.176

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID- 19

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

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

CLÁUSULA SEXTA -DA liATIFICAÇÂO 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 Tenno Aditivo deverá ser publicado, em extraio, no Diário Oficial do Município, dentro do
prazo previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do
mesmo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e fonna, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia,

de

de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA

HELIELSON SANTOS NEVES

PREFEITO MUNICIPAL

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ SOB o N° XXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:_

CPF:

CPF:
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2558/2020

SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 886/2020, VINCULADO AO PREGÃO
PRESENCIAU REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 195/2019.
A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se ao primeiro dia do mês

de junho para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender à

solicitação da Secretária Municipal de Saúde com objeto Prorrogação da vigência
do Contrato n°. 2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência

até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia
01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustiveis Automotivos
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde na Sede do

Município e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços
n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019
vinculada a este Contrato. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova
Viçosa e a empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O
N" 02.725.060/0001-05. Considerando a

necessidade da continuidade dos

serviços contratados para continuar o fornecimento parcelado de Combustiveis,
para atender a Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou demais
distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 34.319,60 (trinta e
quatro mil trezentos e dezenove reais e sessenta 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 Saúde. Considerando ainda Parecer Jurídico favorável

pela possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia

01 de outubro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Devendo após a devida
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, Sr. Gestor do Fundo Municipal de
Saúde e pela empresa contratada, na forma da Lei.
Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia O^C. Moreira Ivaniize S^âmara Déboi^^^d^Santos
Pregoeira
Equipe De Apoio
Equipe^De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mall: gBbinetedoDrefeítofSnova.vicosa.ba.eov.br- CNPJ n® CNPJ:
13.761.531/0001-49

^SENC/x,

SEGUNDO

TEUMO

ADITlVOiliii^fiír

PRAZO

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTIL\TIVO

N" 886/2020, REFERENTE AO CONTRATO N".
2558/2020, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPACÀO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO OUTRO, A
EMPRESA: AUTO POSTO CATA VENTO LTDA.

Através do presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA
BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNP.I soh o n" 13.761.531/0001-49, com
sede na Avenida Oceânica, n° 2994, Bairro Abrolhos 1, Nova Viçosa/BA, neste ato, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n".
050.967.745-20, domiciliado na Rua São Benedito n°. 255. Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-

000, Nov.a Viçosa-BA, com COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrito no
CNIM sob o 11°. 1 1.756.421/0001-63, com endereço na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 1000, Castelo,

Distrito de Posto de Mata, Nova Viçosa, BA, CEP: 45.928-000, neste ato, representado por seu gestor Sr.
llELiELSON SANTOS NEVES, brasileiro, casado, residente à Rua Presidente Getulio Vargas, A, n°.
3444, centro, Teixeira de Freitas, Bahia, inscrito no CPF sob o n°. 035.199.946-90, RG 1422058425-SSP-

BA- Secretária Municipal da Saiide, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro

lado, a Empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, pessoa Jurídica dc direito privado, inscrita no
CNPJ sob n° 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Prcs. José Sarney, Nova ViçosaBA. Neste ato representado pelo Sr. Daniel Spencer Matos Souza, brasileiro, casado, gerente administrativo,
inscrito no CPF n° 051.826.986-82, denominada CONTRATADA têm entre si justos e avençados, e

celebrando o presente termo aditivo ao contrato n°. 2558/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de
Registro de Preços n°. 146/2019, Processo Administrativo n°. 886/2020 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.

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2558/2020,
t
firmado entre as partes em 03/02/2020. com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia
31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustíveis
Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou
demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão
Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de Registro de
Preços n° 195/2019 vinculada a este Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados
para continuar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Saúde na

Sede do Município e/ou demais distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 34.319,60 (trinta
e quatro mil trezentos e dezenove reais c sessenta centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento

da execução do contrato, tendo em vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo pa^ atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contraio n°. 2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com
vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
4.1 - As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta das seguintes dotações
orçaniciuárias;
Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Sccrctnrin

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemciilu

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

02

Saijde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS

Elemento

3390.30.00

NO MAC
Material de Consumo

Fonte

14

Transferencia de Recursos do SUS

02

Saitde 15%

]'oder

2

Executi^•o

Órgão

3

FUNDO MUNICH'AL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferencia de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

Atividade

2.174

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

09

Recurso Vinculado LC 173/2020

Poder

2

Executivo

Orgào

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secreta ria

301

SECRETAIGA MUNIÇIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.176

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID- 19

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferencia de Recursos do FNS

/

4^

f

/

\
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CLÁUSULA QUINTA -DO FUNDAMENTO LEGAL.
5.1 - O presente lemio aditivo decorre de antorizaç.ào 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 ialificadas as demais cláusulas c condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Tenno Aditivo deverá ser publicado, em e."ítrato, no Diário Oficial do Município, dentro do
|)razo previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do
mesmo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor c tbnna, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes

das panes, CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas preseijçiais.
Nova Viçosa. Bahia, 30

-lE
'AL

ANT

GESTOR DO F

MUN

NEVES
IPAL DE S

CONTRATANTE

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ SOB O N° 02.725.060/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL
DANIEL SPENCER MATOS SOUZA
CONTRATADA

TESTEMUNIIAS:

NOME:

rWtvwzn Òcn

CPF:
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Diório Oficial dci

Quarta-feira
30 do Setembro de 2020
4-Ano -N»3796

Nova Viçosa

município
eSENC,

P;XTRATÜ l)0 SKGUNDO 1 ERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°. 2S58/2020 VINCULADO AO \i[V/ÇOS^
PKOCb^SSO ADMINISTRATIVO N*. 88W2Ü20 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL IV SISTEMA DE REGISTRO
DE l'REÇOS N". 146/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 195/2019.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - HA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
CNPJ sol. o n" l3.76l.531/00()1-49. COM A COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.INSCRITO NO
CNPJ N' 11.756.421/0001-63.

CONTR/VTADA:

AUTO POSTO CATAVEN"rO LTDA, iiiscrilo no CNPJ SOB O N° O:.715,O6ÍV0OO|.OS, neste alo

rcprc.«nliidi> peta Sr. DANIEL.SPENCER MATOS .SOUZA, inscrilo no CPK sol.o N° 0SI.R26.986-82.
OIUETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 255X/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/02/2020,
COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020. APARTIR DO DIA 01/10/2020. CUJO
OBJETO É O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E/OU DEMAIS DISTRITOS, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 146/2019 E NA CLAUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W
195/2019 VINCULADA A ESTE CONTRATO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Executivo

Org.lo

3

FUNDO.MUNICIPAL DE SAUDK PE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão Das Atividades Do FMS

Atividade

2.062

Elemento

339flJO.OO

Material de Consumo

FonU

02

.Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DK SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÜDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Alividatlc

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Elemento

3390-30.00

Fonte

14

'Transferencias de Recuros do SUS

02

Saúde 15%

Material de Consumo

Poder

2

Executivo

OrgSo

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICU'AL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

3.I6S

MANUl ENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA- SF

Eleineniu

339UJO.OO

Material de Consumo

Fonte

14

Transferencias de Rccuros do SUS

02

Saúde 15%

DATA DO ADITAMEN TO; 30/09/2020.

VIGÊNCIA: 01/10/2020 a 31/12/2020.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Anigo 57, incise U da Lei n°. 8.666/93.
•MANOEL COSTA ALMEIDA.PREEEITO MUNICIPAL

HELIELSON SANTOS NEVE.S_ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: Av. Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa-BA,4S920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ n«: 13.761.531/0001-49
P4nini 1 Ho 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 2XVIK1TAQEZ3CXJ0GUCI2A
Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

NDVA

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

'±VKX^''

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Segundo Termo Aditivo ao

Contrato n" 2558/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço n"
146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n° 886/2020 e a Ata de Registro de

Preços n° 195/2019, remeter ao Setor de Compras para formalizar autorização da
contratação da empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ
SOB O N° 02.725.060/0001-05, com o objeto Prorrogação da vigência do Contrato n°.
2558/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência até 30/06/2020,

passando sua vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020. Cujo objeto é o
Fornecimento Parcelado de Combustíveis Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou demais Distritos, conforme

especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do edital Pregão Presencial P/
Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na ciausula segunda da Ata de Registro de

Preços n° 195/2019 vinculada a este Contrato vinculada a este Coji(?ato.
Nova Viçosa, 30 de setembro de 2020.

clícls^n ^shtoáTjíeves /
reteito

Fundo/funicip^I de SaiMe

Av. Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
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Consl!u*ndc i,ma «o«o

ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

Fica AulorizacJa a Empresa; AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ
SOB O N° 02.725.060/0001-05. Conforme Segundo Termo aditivo ao contrato n°
2558/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço n° 146/2019 vinculado

ao Processo Administrativo n° 886/2020 e a Ata de Registro de Preços n° 195/2019, que
tem Como o Objeto Prorrogação da vigência do Contrato n°. 2558/2020, firmado entre

as parles em 03/02/2020, com vigência até 30/06/2020, passando sua vigência até o dia
30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de
Combustíveis Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde

na Sede do Município e/ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e
preços descritos no anexo 1 do edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de
Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de Registro de Preços n° 195/2019
vinculada a este Contrato vinculada a este Contrato. 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.

ves

Gestor do Fund

inicip

de Saúd
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