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TERMO DE APENSAMENTO

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

ücitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°
654/2019 que contém 2092(dois mil e noventa e dois) folhas, com seqüência
do n° 01 á 2092 do qual acrescento 57(cinqüenta e sete)folhas com seqüência
de 01 á 57 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n° 827-D/2020,

objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2273/2020 com a
empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, que tem como objeto

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2275/2020, FIRMADO
ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020,
PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA

01/08/2020. Cujo Objeto é fomecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTOS no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais distritos,

conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital
Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n® 146/2019 e na
Ciáusula Segunda da Ata de Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este
Contrato.

Nova Viçosa, 10 de agosto de 2020.

'ClaudiaiÇ^ C. Moreira
DECRETO: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 827-D/2020.
TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2275/2020.

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

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

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N". 2275/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020,
PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020.
Cujo Objeto é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as

demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de Posto da
Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços
n® 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019
vinculada a este Contrato.

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

DATA DO ADITAMENTO: 24/07/2020,

DATA DA PRORROGAÇÃO: 01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO N° 868/2020
CLAUDIA CWC. MOREIRA
PREGOEIRA
IVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO

DEBO'
EQU

OS SANTOS
E APOIO
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Aos três dias do mês de julho de 2020 autuei sob n° 827-D/2020 Ofício do
Excelentíssimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em
atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal Educação, cultura e

Desportos para prorrogar o o Contrato n° 2275/2020 celebrado com o POSTO
SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no GNPJ 96.825.351/0001-00,
situada na BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia, neste ato

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

com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÂO DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com objeto fornecimento parcelado de combustível

automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de
Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e

preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n°
146/2019 e na cláusula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao

contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência
com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020.
Considerando a existência de R$ 110.926,88 (cento e dez mil novecentos e vinte seis

reais e oitenta e) no saldo do contrato. Copia dos documentos da empresa, copia do

contrato original, certidões. Oficio do Prefeito a Contabilidade do Município solicitando a
informação quanto a Dotação Orçamentária capaz de custear a referida despesa,
resposta do contador do município informando a rubrica orçamentária, oficio a
assessoria Jurídica do Município solicitando analise e emissão de Parecer jurídico. Foi
autorizado ainda pelo Senhor Prefeito que a Pregoeira procedesse aos tramites legais
para atendimento da solicitação supracitada em conformidade com Parecer Jurídico e
Dotação Orçamentária, aos quais faço juntada do Decreto 868/2020.

CláudiaJ). C. Moreira
Pkégoeira
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Participou, do CURSODEFOMAÇÃÓnEPREGOEIRO,realizado pelo Instiluto Murricipal de Adrirmistração Pública-IMAP,rios diae
17 e 18 dc janeiro de 2019,carga horana de 12(doze) horas, no Auditório do Ed.CEO Salvador Shopping,cm Salvador/BA
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Decretos

DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
Liciialórios
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 fegal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n®. 10.520/2002 c/c a Lei Federai n', 8.666/93 e suas alterações
posteriores,

Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma
regulamentar que tem por missão precipua 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 alas. 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 llcitatório. 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.
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impessoalidade, moratidade, publicidade e eficiência. Devendo aluar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que lhe foi por Lei
atríbuida;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da

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

Art. 1^. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n'.
5037, nomeada através do Decreto n®. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEiRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

Parágrafo 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 prowdências", 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 seguira risca a Lei Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n® 8.666/93 e suas atlerações.
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Art. 4®. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata da
Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo
cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA, E-TCM e do Portal da
Transparência no site oficial do IVlunicíplo, devendo adotar todas as medidas cabíveis
necessárias para cumprimenta dos prazos exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia.

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

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

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

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

"Altera o Regulamento, no âmbito do Município de
Nova Viçosa (BA)do Sisloma de Registro de Preços
provislo no art. 15 da Lei n'8.666, de 21 de Junho de
1993,0 dá outros previdònelas".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,

MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da compeléncia prevista no inciso il do ari. 30 da
Conslílüição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Conslituiçâo Federai, com
observância do disposto na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993,
Ari. 1*. O Sistema de Registro de Preços, vnsando à aquisição de bens e de
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.

Ari. 2>. Para os eleitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
1. Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

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

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

IV. órgão Participante: secretaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
An. 3*. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
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II. Quando lor mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

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

III. Quando pela natureza do objeto não tor possível dellnlr previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

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

Art 4>. Caberá ao Órgão Gerendador 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 Socroiarías da Administração para participarem do SRP;
II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das

especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

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

concordância das secretarias

participantes em

relação

às

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

V. Realizar o procedimento llcitatório respectivo;
VI. Indicar os lornccedores, sempre que soílcllado, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

Vil. Protndenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e infomiar o gestor sobre a contratação
realizada;
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e à

aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17.1B e 20 deste decreto:
IX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Olicial do Município, e divulgar por meios
eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Ari. 5*. Caberá ao Órgão Participante:

I. Manifestar interesse em participar do SRP, informando ao Órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;
II. Assegurar que Iodos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente
formalizados e aprovados pola autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licitatório;
ÍV. Manter-se iniormado 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
descumprímento de cláusulas contratuais.

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

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a Indicação do fornecedor, dos quaniilativos a que esio ainda sc encontra
obrigado e dos preços registrados;
II. Assegurar-se de que a coniratação a ser celebrada alende aos seus interesses,

sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao Órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto à sua utilização;

lil. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicilação e autorização para a efetivação
da contratação;
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IV. Zelar pelo cumprimento das obrigações coniralualmente assumidas;
V. Inlormar o Órgáo Gerenciador quando o fornecedor nâo alender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

Art. 7". As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos lermos das Leis n» 8,666. de 21 de julho de 1993 e n*
10.520, de 17 de julho de 2002. e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o "Tipo Técnica e Preço,

Art. 8'. O editai de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo;
I. A especilicaçâo/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elemenlos
necessários e suííclenles, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive dolinindo 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 enlrega, forma de pagamento e.
complemenlarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamenlos a serem íornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;

iV. O prazo de validade do registro do 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;

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

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamenlos, manutenções e outros similares.
Endeicto: Av. Occinlea,3IOO,-Abiolhes I, Novj VIçom- BA CEP: 4SS2CM)00

Fone;(73) SSOS-lli^-E-melhgablneledspielello^DVivIcose.bD.gov.br-CPJ N': 1}.761.S3IIDI)01^S

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GSR3CGWO1V1LJVKH02H4RA

Gsta edição encontra-se no site: w\vw.novawcosa.ba.io.org,br em servidor cerlificado ICP-BRASIL

Disirio OficinI do

Ouorta-ffiira
19 de Setembro de 2019
6-Ano -N*243S

Nova Viçosa

município

Ari. 9'. O objeto da lidlaçâo poderá ser subdividido em loles, quando lécnica e
economicamente viável, de forma a possibiliiar maior competitividade, sem perda da

economia dc escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega lixados
no editai.

Parágrafo i}nlco. No silõncio do editai não será admitida cotação de quantidades
inleriores às demandadas na ticítação.

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

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote. observando-se o seguinte:
t. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
it. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação 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. Excepcíonalmenle. a atlério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde
que se trale de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justilicada e
comprovada a vantagem, e as oferlas sejam em valor Inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

Ari. 11. Homologado o resultado da licitação, será elaborada a ata de registro de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de
sePiriços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas tuturas contratações e os órgãos participantes.

§ f^ O licilante que. convocado para assinar a ala, deixar de fazê-lo no prazo
lixado, dela será excluído.

§ 2*. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
Cndcrcço: Av. Oceânico. 3t00,- Abrolhos 1. Novo Viçoso* 6A.C£P:45920-000
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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 satisicitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.

§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
conforme as disposições contidas nos editais e respectivos Instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n'6.666, de 21 de junho
de 1993.

Art. 13. Os íornecodores 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.
Ari. 14. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contralações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,

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

Art. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser adenda por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública tttunicipal, mesmo que seja pertencente a outro município da

federação brasileira, e que não tenha participado do certame licitatõrio, medi^te anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1*. Os entes que não participeram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata, para que esto indique os possíveis fornecedores e respectivos preços

a serem praticados, obedecida a ordem de classilicação.
§ 2'. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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§ 3'. As aquisições ou contratações adicionais a que se relere este artigo não
poderão exceder, por secretaria, õrgão ou entidade, a cem por cento dos quantilalivos
registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4^ Quando o edital prever o lornecimenio de bens ou prestação de senriços em
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por
região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.

§ 5'. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá

W/

exceder, r^a totalidade, ao quintupto do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 6*. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solícilada em alá noventa dias, obsen/ado o prazo de
vigência da ala,

§ V. Compete ao órgão não participante os atos relativos á cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

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

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

§ 9'. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Municipio, a adesão a ata de registro de preços gerendada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, distritais, estaduais ou da União, mediante ar>uénda do órgão
gerenciador.

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

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

Parágrafo único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n'8.666, de 21 de junho de 1993.
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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 registra, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Docroto;

llt. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de sert^ços, visando iguaf
oportunidade de negociação.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado.

Art. 18. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado
quando;

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

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

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

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

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou do força maior
devidamente comprovados.
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AH. 20. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades

previstas nas Leis Federais n» a.665, de 21 de junho de 1993 e n» 10.520, de 17 de julho
de 2002, conforme o caso.

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

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

I

/

Endcicço: Av, Oceinlcs,SfOO,-AbiolhosLNova VlfOts- BACEr:A59M-DOO

Foní:(73)32[)8-1T24. E-maíl: giiblflClodobretHlo@nevavlceta.bi.eav.br. CNPJ

13.781,531/0001.49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; GSR3CGWO1V1LJVKH02H4RA

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.lo.org.br em servidor certificado IGP-BRASIL

Ccjrn ''•20 «''o

^

Nova Viçosa, 03 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão

5.wço^

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Educação Cultura e Desporto, para
Prorrogar o Contrato n" 2275/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE

PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM. 35.5 Posto
da Mala, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RO 234340

SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com objeto íbmecimcnto parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de
Posto da Mata/BA, c ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 c na clausula
segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de
janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a
partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de RS 110.926,88 (cento e dez mil
novecentos e vinte seis reais e oitenta e) no saldo do contrato. Autorizo a Pregocira a deflagrar
abertura de Processo Administrativo para atendimento a solicitação supracitada cm
conformidade com Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS ViÇOS/v
Nova Viçosa - Posto da Mata - Bahia, 29 de junho de 2020

Ofício SMECD n" 650/2020
Ao Gabinete do Prefeito
Exmo. Senhor Manoel Costa Almeida

Referência: Prorrogação de Vigência de Contrato n° 2275/2020
Prezado Senhor

Cumprimentando cordialmente V. Excelência, tendo em vista o encerramento do
prazo da vigência do Contrato n®. 2275/2020, celebrado com a POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob CNPJ n® 96.825.351/0001-00 que tem
como objetivo o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as

demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS no Distrito de Posto da Mata/BA, e/ou demais
distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital
Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços n® 146/2019 e na Cláusula Segunda
da Ata de Registro de Preços n° 195/2019, que se encerrará no dia 31 de julho de 2020.
Considerando o saldo em ata no valor de RS 110.926,88(cento e dez mil, novecentos
e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos);
Considerando a necessidade dos serviços ofertados pela empresa;
Considerando a suspenção das atividades escolares devido a pandemia global do
Corona Vírus (C0VID19);
Considerando a necessidade do fornecimento dos serviços contratado:
Assim, solicito que V, Excelência autorize a prorrogação do contrato supracitado por
05 (cinco) meses com vigência até 31 de dezembro de 2020, a partir de seu término,
visto que os serviços são necessários para o suporte as atividades desenvolvidas por esta
Secretaria.

Desde já agradeço a habitual atenção e coloco-me a disposição para quaisquer
esclarecimentos, ao tempo em que renovo nos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Natália Carolinò Costa Pereira

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos
Decreto n® 563/2018

Rua Inglaterra,08 - Centro-Posto da Mata - Nova Viçosa - Bahia - CEP 45928000
E-mail: educacao@novavicosa.ba.gov.br - Telefone:(73)3209-1055

/í- f3lí '^V
CoiKniKi ii" 2275/2020

CO.NTKATO J'AKA lOKNF.Cl.MENTO FAUCEU

ni; COMIUISríVKL. UKFERr.NTF, A UIXnsTUO IDE
PREÇOS N" 14<í/2()19 QUE ENTRE SI CEEEHRAIM, DE

UM LADO. O município DF. NOVA VIÇOSA/RA.
COM COOPARIICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDliCAÇÃO F. DO OUTRO. A EMPRESA POSTO
SEGURO DERIVADOS DE PETÓLEO LTDA.

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA (DA), pessoa jurídica dc direito píihlico interno, inscrito no CNPJ sob
u ii". 13.761.5.11/0001-49. com sede na Avenida Oceânica. n''29y4. Bairro .Abrolhos - CBP 45.920-000 de

Nova Vi(;os.T - B.A. neste aivN lepresemado por seu Prefeito. Sr. M.ANOEl. CO.STA ALMEIDA, brasileiro,
tlivorciadu. comerciante, iiuscrilo no CPI-" soi> o n" 050.967.745-20. domiciliado na Rua S.ão Benedito n° 255.

bairro Centro. Posto da Mala. Nova Viçosa-B.A, CliP: 45.92S-000, com cooparticipação do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇ.AO, inscrito no CNPJ sob o ii". 29.725.551/()()01-02, com sede na à Avenida

Occ.ânica. n°. 2994, Abrollio.s I. n.i cidade de Nova Viçosa - BA,CLi'45.920-000. Nova Viçosa/Baiiia. neste
mo, representado por sua (icslora Sra. N.AT.AIJ.A C.AROLINO COST.A PEREIRA, inscrita no CPF sob o
n°. 704.946.497-04. doravante denominado CONTR.AT.ANTE a do otilro lado a empresa POSTO

SEGUIU) DERIV.ADOS DE l'ETRÓLEO LTD.A, pessoa jiiridica do direito priv.ido. inscrit.i no CNPJ
sob n° 9fi.S25.351/000l-tlll, situada no endereço Rod. BR 418. KM 35.5, Posto da Mata. Nova Viçosa.
Baliia. neste ato. representada pelo Sr. CIRNEC NUNES DE ANDR.ADEJUNIOR, brasileiro, casado. Sócio
Administrador, inscrito no CPI' sob o n" 294.837,57.8-94. RG n" 234340 SSP/SI', denominada

CONTR.ATAD.A. Ilrmiim o presente contrato, para aquisição e fornecimento de bens dc consitmo descritos
na Cláusula Primeira, consltinle no Processo Adniinístrutívo n". 650/2019,

Presencial P/Sistema

ilc Uciíistro tie Preços n°. 146/2019. rcuctido-.se pela Lei Pcdcml tf 8.666. de 21 dc Jiinlio dc 1993. Decreto
Muilicijial n^ 650/201.S, [.ei Federai n" 10.520/2002 e suas alterações posteriores, assim como pelas

eoiidiçòes do edital referido, pelos lermos da propo.sta c pelas cláusulas a seynir e.xpressas. dennidoras dos
direitos, obriyaçòcs c responsabilirindes das partes:
CL.ÁUSUi.A PRI.MEIRA- 1)0 OBJETO:

l.J. - Constitui o objeto «leste contrair» o fornecimento p.areclaclo dc combustíveis automotivos para .atender

as demanda.s do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito cie Posto da Mata/BA. c /ou demais
dislritos.conforme especiíleav«>e.s. qiianlidtides e preços de.serllos tio Anc.\o I cio Edital Preuào Presencial P/
SLsíema de Rcuistro de Preço.s n".I46/2()l9 e na Cláusula Seitimda da Ata de Registro de Preços n" 195/2019
vincularia a csic contrato.

§ i® - A Contratada llcará obrigada a aceitar, nas me.stiias condições deste contrato, acréscimos ou

suprcss«")cs na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, dc até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial aluali/adc do conlrato, conforme Ari. 65 da Lei n" 8.666/93 com suas ulieriorcs alterações.

í 2® - .A presente coiilratação está sendo forninlizada dc forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema dc Registro dc Preços n° 146/2019. com base na I.ci Federal n". 8.666. de 21 dc Junho dc 1993.

Decreto Municipal n° 650/2018, Lei Fcdcrril n" 10,520/2002 e suas alterações, Decreto n" 7.892/2013 qu^
Rcgiilainerilii o Sistema do Registro dc Preços previsto no ari. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAME.NTO:

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

S-r^2.1.-ü valor loUil csliinacio do coniriito ó do US 186.132.5(1 (Conto e oitenta c .«:ois mil conto c trinta e (loi.-i

reais e cii><{iicntn cculavos). O valor iiionsal a sor pauo osiá condicionado á siia efetiva iiiilização no prazo
l'<)S 1 o DA MATA - IIA IVOt Df.MAIS ni.STKITOS

DK-SíiticM' Do.sriMjmros

II KM

IMt.

(if.VNT.

Valiir ITilt.

\':iliirTT>1a1

I.TS

V

R$ 1.20

RS 38.610,00

I.T.S

5

RS 3.72

RS 18.600.00

I.TS

25.00(1

KS4.ÜS

RS 102.000.0(1

LTS

3.000

RS 3.77

RS n.3l().(K)

(I.VSDl.INA COMIil .*»'! Í\ Kl. ('<MII'i\t. Abíslcclmcnio em l'mlo
.Ia .Maia e/mi ilcmals DiMril.i.. (I'().S'I I> Si:c:i:iU> DKIllVADOS
l)i; l'K I K(H.F.O l.TDA)

ÓI.KO DIK.SKI. Sfoil. Alcisleeiiiieiiki em Paslu üa Mala e/nu
ilcmals

ilielriios.

(KIISU)

SKCIKO

Dr.KIVADO.S

DK

rKTIttlI.KÜ LTD.A)

ÓI.KO [IIK.SKI. SK). Alei>.ieeiiiienu> em Pono ila Maia e/mi ilrinaii

DiMrilcn. (i'0.sT0 .SKOIKO Di:UI\'ADt)S DK rKlHÕI.KO
l.TDA)
KCANOI. flIDUATADO. AleiaeeMiieiilk em Pnsl.i ilu
!<

■Iciimis

Diilrllní.

{PtlSK)

SKC.TIUO

e/oii

l)K HIVAUO.S

1)K

PKTKÓI.KO l.TDA)
OI.KO

l'AKA

MOrOU

(tiASOI.INA) -

l.UiíKII-ICANTI;

PKÍiMIUM SUMI-SINIlVlICOS fOM MAIOK PODKK Dl;
I.IMPllZA i: MKNOU jdUMAVÀO Dt? DHPÒSITOS KOS
Ca.lSDUÜS I; VÁl.Via.A.S. latOPOItCIONANDÜ AI.TO
•)

líli.SDI.MI-NK) DO Vi.iClli.O I-: .MAIOR DURAlilLIDADi: IK)
.MOiOK.

KKCO.MK.SDAIJO PARA

DJVKRSOS MODIiT.OS

LTS

250

US 25.50

RS 6.375.00

LTS

125

RS 34.00

RS4J50.00

Dl:

VKiCUl.OS Di; PASSKIOi; iiumt.ários n.as mais variadas

CONDICÒLS

l)K OPI RA(.'Ao

CL.A.SSIITCAÇ.ÀO, API

SN.

VIsroSIDADÍ;: SAI; IlAV-Ki V. l.lW-lll,

t)KKO PARA MOTOR (DIKSKI.) - I.UnRIHlCANTi; PKIíMIUM
Sl.NiIiTla)
Ml.l.TIVI.SCOSO
ODI:
.SUPKRA
AS

KSlMífii-ICAÇl^JDS

MAIS

AVANCADA.S

DA CATIRiORIA.

INCI.tlSiVi: DAS l'RrNL'Il'AIS M( INTADORAS Db" VKÍClil.O.S. Ú
KI-.fOMKNDADO

PARA

OS

MODbRNOS

MÜDlil.OS

Db

vbicfi.os A Dinsi"t. i; i.idi; opkram ü.m condicòhs di;
Kl

iM.bVADA SnVbUlDADi;
fOM ÜU SbM SISlbMA
Db
IRATAMbMO DOS GASKS Db lISCAPb COMO EGRlSISTÍlMA

Db RbaKCL:i..ACÀO Db <i.\SbS) OU -SCR (RbDDC-ÀO
CA l Al.i 1 iCA Sbi-bl IVA) PARA O COM Kül.b DAS l;.Ml.SSÒbS.
.•VlbNDb

AOS

Rbi.iUbltlMbNTOS

CONbORMb

bSTAnia.bCIDOS PARA OS .MObORbS bURÜ 5. büRO í b

ANTbRIORbS. C1.ASSIITCACÁO; ACbA l;-t/b7-I2. 5CANIA I.DP2/l.nb-.t. MAN M 3277. MU APPROVAI. 22ÍI..1, Rb.NAUI.T RVl
R1.D.2/KVIUXD.
VDI.VO
VD.S-3.
MACK
bO-N.
VISCOSIDADb: SAb in\V-l(l.
OI.KO IV CA.MlilO - lAJIIRII JCANIl; MINbRAl. DbSTINAIX)

As CAIXAS DH TRAN.S.MISS.Ao 1: I5E I-NGRbNAtibNS
nifOIDbS Db bIXOS
IRASI IROS QUb OPblibM KM

M

CUSDICÒbS Db CARGAS b.l.bVADAS. SUA TbCNOI.OOlA
PUOrORClOSA A lU DDCÀO DO DbSÜA.SI b b KXCbl.bNTb
PI«.)|i:C.ÀOCÜM RA ACORRO.sAo, b ADbQUADOPARA IJ.SO

LTS

125

RS21.00

RS 2.625,(K)

LTS

65

RS2S.5tl

1.852.50

LTS

30

RS 17.00

RS510.Ü0

b.M UMA AMI'I.A VAKIbDADb Db CI.AS.SbS Db VbíCDI.OS

A(iRÍC(H.A.S. I-OKA Db bS 1 RADA. TRANSRORÍb DH CARGA b
Dl;

PASSAGb.IROS.

CI.ASSII'ICAÇÀO:

API

01.-5

b

MIl.-l.-2li)5D

VI.SCÍlSIDADb: SAb XOW-'«l b K5W-|.l(), VO.Mü 1: 250

12

OI.KO IV DIRKÇAO Ol.bO i.UBRIblCANTb IIIDKAIII.ICO
INDICADO PARA USO bM TRANSMISSÕILS AUlOMÁTICAS.
1 RAN.S.MISSÒbS MANUAIS b SISIb-MAS Db DIRbC.ÀO
lilDRÁUI.ICA
Db
Vbicui.os
l.bVbS
li
PbSAIXIS.
CI.ASSIITC.ACÃO.
APROVAIXI
l ORMAl.MbNI b
Pbl.A
MbKCüübS-nbNZ 1X3 KRASII. SbGUNI» NOR.MA Ml! 236.2.

ATbNDb A NOR.MA CiM "1IPO ASUblXO .A,
OI.KO IV KREIO- 1 l.tilIM) SIMiniCO Db AI.IO POMO Dl;

bHDI.lCÃO. AT1;ND!;ND0 Á bSPIlCIbICAÇÀO DOr 4. I'ARA
13

USO (;M SISTbMAS Db l-RbIOS A DISCO OU TAMBOR (COM

OU

SbM

ABS)

Db

VbICUl.OS

AUTO.MOTIVO.S.

ClASSIblCAÇÂO: SAbJ 17(1.1 l;J I7(U. l'MVSS-116 D0T4. ABNT
NBR

0202

TIPO

4

b

MBROBI.

776(U(I.
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l

r/i9

ví"4»i
Ao-Y

__

/

.

VISLIISIDADI-: SAliJ ITl).;

VALOR TOTAL USI8r..132.5ll (CENTO r: OITKNTA F. .SF.t.S MIL CIINTO F TRINTA F. HOl.S RF.AIS F.
CINQÜENTA CENTAVO.S)

Resultante cias (|iiai)lí(lii(lcs constiinfes da prci|)(isla (Ic l'rL'<,'i)s, <)i)jeto do RdilaI do Prcítão
Prescncial/SRI' N" 146/201*;, eiin('in-iiie ala de neuiieiaçâo roilii pelo prcjinciro c Ata dc Rcaistro do
Preços n" iy5/20l*;.

2.2.- O preço jiroposio ê irieiijusiável. durame o pra/o dc 06 (seis) tncscs. contados da data dc aprcscninçtlo
da proposta, por Ibrça do disposto na legislação cni vigor.

2.3.- Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal dc Finanças é necessário a apresentação da(s)
nota (s) fiscal (is). acompaniiado do atestado dc reccinniento, dentro dos prazos c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação e o ]5agamcnlo será efetuado ate o I O^fdéciino) dia i'itil.
após a apresentaç.ào da mesma. Ainda deverão estar acompanliadas de Certidões Negaliva.s Conjunta dc
Debito dc INSS e Fazenda Federal. CND Trabalhista. FGTS, Certidões F.stadtial c Municipal do domicílio
ou sede do licitanle. devidamente atualizadas.

2.4.- A empresa o|)tantc pelo SIMPI.FS NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
comprovaç.ào da mencionada opção.

2.5.- O CONTRA'I'yVNTK poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pel.n C0.N"1'R.\TAI)A. em decorrência do inaciiinplcmcnto contratual.
2.6.- Nenlitim tálurnmcnio da CONTR.ATADA .será processado sem qtie lenha sido previamente emitida a
respectiva Orticm do rornccimciiKi;

2.7.- Fica assegurado ao MUNICÍIMO DE NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE
KDUC.AÇÂO o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação dc
multas. im[H*rtáncias correspondemos a:

2.8.— Despesas relativas à correção de eventuais falhas:
2.8.1.- Deduçtio relaii\'a às entregas ilc sua responsabilidade não c.vceutadas;
2.8.2.- Débitos com a Administração Municipal.

2.9." Nos lucços ofertados n;i proposta do CONTRATADO já estilo inclusos todos os citstos c despesas

liccoiTcnics dc irttnsporics, scgiiro.s, iinitosit^s, taxas dc qualquer nnlitrcza e outros qtialsciucr cjtic. direta ou
indirelamenle. impliquem oir venham tt implicar no ílel cumprimento de.sie instrumento.
2.10.- Quando houver erro dc ipialquer natureza na emissão da Nota Fi.scai/ e/ ou Recibo, o referido
documento será imcdiainincnle devolvido para stihstitiiiçào c/ou emissão dc Nota de Correção, ficniulo

estabelecido cpie esse iiilcrvaín de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contniluai.

2.11.- Ocorrendo reajustes de preços. aiitoriz;ido pelo Ministério de Minas c Energia, através do

Departamento Nacional dc Combusti\'CÍs, os mesmos poderão ter os vtilores contratados reajustados
mediante previa amorizaçào do CONTR.AT.ANTE na forma prescrita no art. 65 da lei 8666.'9j.
2.12.- Os realinliamcntos dc quaisquer valores na presente licitação, apó.s a assinatura do Contrato, somente
se darão com a observância dos proccditneiilos abaixo, obscrvando-.se ainda, o prazo estabelecido no Edital
]inra validntic das proposta.s.

2.12.1.- A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas cjiistillcadas do pedido.
(Icmonsirando nowimcmc a composiç.ào do no\'o preço, anexando ciípias autenticadas dc notas fiscais dc
compra que comprovem os índices reivindicados.

2.12.2. - Na análise do peditio ilc revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação

dos preços coiislantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pe.squisa de mercado, dentre cmpresa.s
Av. Oceânica, n' 29S4 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Te!.: (73) 3206-1124

dc rccoiiiicciilii pene mercantil. scr\i<;os c/oii prestadoras, dos mesmos oii similares, realizada pela própria

unidade ou órg.ào ou por instituto de pesciuisa. utilizando-se. tamhêm. de índices setoriais ou outros adotados
pelo Governo l'cderal. devendo a delihera(;ào de dcrerimento ou indeleriniemo da alteração solicitada, ser
iiisiruida da justillcalíva da escolha da Administração no prazo cic 5 (cinco)dias úteis para cada.
CLAUSULA I HUCEIll/V - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:

3.1.- As despesas deeorrcntes do presente contrato corrcnlo â conta das segiiinies dotações orçamentaria}
Puder

2

Oreào

S

Fundo Municipal de Hducacão de Nova Viçora

Secreiaria

501

Unidade

50101

Seerei.aria Municipal de Educação, Culiuni e Desportos
Fundo Municipal de Educação

Atividade

2.023

Ge.st.ào das Atívidade.s Adiuiiiislraiivii.s da Educaç.ào

lI.Neculivu

Elüinemo

3390.30.00

Material de Cnnsiiinu

Tonlc

01

Educação 25%

Poder

2

Excciiiivo

Oigão

5

Fundo Municipal de Educação dc Nova Viçosa

Secreiaria

501

.Sccret.aria Municipal dc Educação, Cultura e Desportos

Unidade

50101

iúiiulo Municipal dc Educação

Ali\idndc

2.027

Gestão da,ç Atividades do Transjmrte Escolar

r.Icmemo

3390,30,00

Malerin! dc Consumo

i'oiiie

01

Educação 25%

19

Fuitdcb 40%

Poder

T

Executivo

Oreãn

5

l-imdo Mtmicipa! dc Educação dc Nova Viçosa

Secreiaria

.501

Secretaria Mimicipiil de Educação. Cultura e De.sportos

Unid.ide

50101

Fiiiuio Municipal cie Educação

Atividade

2,029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamcrual

Elcmeiiio

3590.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

19

Edticaçãu 25':ó

1 Fundei»'10%

CLÁUSULA QUAR TA-VIGÊNCIA. EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
4.1.- A vigência do presente será de 02 de janeiro de 2020 n 31 tic julho tic 2020 podendo ser prorrogado,
de comum acordo entre as partes c mediante Termos Aditivos, para ca<la exercido financeiro, após a

vcrülcaçrio da real necessidade da CO.NTRATANTE. nos lermos do inciso II. do art. 57. da Lei n° 8.666/03.
bcin como .alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Partígrafo Único - A Adminislraçfio. por razões de interesse pilblico. poderá n qualquer tempo declarar o
iciiniiio antecipado do Contrato ora firmado. ba.slando tuna notificação previa com prazo de 30 (trinta) dias
para a rcscisfio, sendo que cm tal hipóie.se será devido a CONTRATy\l)A. o pagamento, sc iiouvcr dc saldo
referente a cxecuç.ào do.s senáços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E ODRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.L- DA CONTRATADA:

Av. Oceânica, n'2394 - Abrolhos l-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel.:(73) 3208-1124

\

5.1.1.- A CüiNTUATADA cicvcrn ibrncccr o olijclo dc acordo a ncccssid;KÍc il:i CO.NTKA^I^ANTlv.
\o
5.1.2.- /V C()N'l"lí.\'rA1).\ scní legal c llnaiiecirainculc responsável por totias as obrigações \
eompromi.ssos eonlraíilos com lereciros. para a C-Ncciição clcslc Cuniralo. bem como. pelos encargos
trabalhistas. ])rcvidenci;ii ios. ílseais. scciirit.ários. comerciais c outros Uns. a eles não .se vinciilamio a
CO.NTll.\T.\N'rit; a qualiiiier titulo, iieiii mesmo ao de solidariedade:

5.1.5.- .-V CON'i'K.Vr.\l).'\ assume inteira responsabilidade pelos danos on preiuj'zo.s cansados ã
CO.N"r]l.-\T.-\N'J'H ou a terceiros, decorrentes de dolo on culpa, negligência, impcricia ou imprudência, na

c-xccnv.ào do objcio deste Contraio, diretamente, por seus propostos c/oii cmpreg.ndos. não excluindo ou
reduzindo essa rcs|)onsabilidai!e. a llscalização ou acompanliamcnto feito pela C()N'l"H.ATANTIê ou por
.seus prcjtoslos;

5.1.4.- A CON'rKA'i'Al)A assumirá a rcspon.sabilidade total pela cxccuvão do contraio.

5.1.5." A COMMiATADA obriga-se a manter cstociues suficienlcs para atender as necessidades dc
abastecimento contido no làliial. iiiic c parte integrante deste Contrato.
5.1.f). — Rcconiieeer os clircilos da administração, em caso de rcsci.são administrativa picvi.sta no Artigo 77 da
Lei S.6r.f)/93;

5.1.7. - A CON'rRA'l"AI)A ilevcrá nianfcr, durante toda a execução do contraio, todas as condições dc

habilitação e cjualineação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55. inciso XII da Lei n® 8.666/93.
5.1.8.- Comunicar à Prefeiliim Municipal dc Nova Viçosa os eventuais casos forluitos c de força maior,
dentro do prazo de 2(dois) tlias iiteis após a verificação do falo c apresentar os doeumenlos para a respectiva

aprovação, cm até 5 (cinco) dias conseeutivo.s, a paillr da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

5.1.9. - A CON'rK.\'l'AI)A fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contniiuais. os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras. scr\'iços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato para os .seus acréscimos.
5.1.10.- roriiecer o objeto couiraiado dentro dos prazos csiabciceidos no Ldiial e Contrato.
5.2.-DACONIUAIANJI;:

5.2.1.- ]'agar conforme estabelecido na Cláusula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contraio, na iiilegralidade dos seu.s termos:
5.2.2. - Os rornecimcnio serão acompanhados c fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais

orilenadorc.s das despesas, segundo as unidades .soliciianles, ou outro servidor designado para siib.stilui-lo,
cpio anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o foniecimcnlo dos produtos, determinando
o que for necessário á regularização das faltas ou defcilos obser\'ados.

5.2.3.- Poderá a nsealização ordenar a suspensão lotai ou parcial dos serviços, caso não sejam atcndida.s,
deniro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo dc outr.as sanções que possam .se
aplicara CON TR.ATADA.

CLÁUSULA SKX J A - DA FISCALIZAÇÃO.
6.1.- O acompanhamento para o liei cumprimento c execução deste Contrato, serão íeilos pela

servidora

-léssica cie Oli\eirii. Gestora dos Contratos Adminisirativos do Poder Lxeculivo. eouformc Portaria n".

003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade dc fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições c
disposições deste Contraio, bem corno, coinuiiiear às autoridades competciilcs qualiiucr eventualidade que
gere a necessidade dc medidas de ordem legal c/ou administraliva e a fiscalização do contrato caberá a
servidora Camila Santos Boninsegna Oliveira, inscrita no CPF sob o n". 019.439.475-1 1. matricula n® 705S.

CL.ÁUSULA SÚ ri.MA - DA AL J LRAÇÂO DO CO.NTR.ATO:
7.1.- O CONTRATANTL poderá modificar unilatcralmcntc o presente contraio para melhor adequação das
finalidades dc interesse píililieo. respeitados os direitos da CONTR^\T.ADA.
CL.ÁUSULA OI TAVA - DA INLXFCUÇÂO DO CONTRATO:
Av. Oceânica, n' 2994-Abrolhos 1-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel,:(73) 3208-1124
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«.t. - A CONTRATADA rcconliceo cis clireilos ilo CONTR/VrANTIl. cm caso dc rcscisíío administ

jircvislos no arl. 77 da I.ci l'c(lci'al ii°. S.fiíífi dc 21 tíc jiinho dc 1^93.
CI.ÁUSUI.A NONA - DA UIÍSCISÃOs

9.1. ü contraio ora cclcl^rado poderá .ser rcsciiiiüdo caso ocorram t|i!ai.s<iiier dos casos previstos nos artigos
77 c 7S da I.ci l-cdcral n''. K.666/93. dc 21 dc Jitiiho dc 1.993 c altcra<;õc.s cm vigor.
Carágraro Priiiiciro - ü contrato paia ti rornccimciUo <los produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CO.NTRATAD.A. no caso dc tlcscumprimcnto das normas confraliiais pelo CONTRATANTI^, mediante

av'ào jinlicial cspeci.ilmenic intentada para esse llm;
Parágrafo Scgtimlo - Na hipótese prevista no parágrafo aiilcrior, os serviços pela CONTRAT.AD.A nâo

poderão ser inlcnxmipidos oii paralisados, ate a decisão Judicial transitada em Julgado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão dcslc contraio implicará rclcnção dc créditos decorrentes da contratação,

até o limite dos prejuízos cansados ao COiNTRATANTR. bem como na assiiiiç.ão do objeto do contrato pelo
CON rií.AT.\N'l'K na forma ipie o mesmo determinar.

CI..ÁUSULA Oi:/>-I)AS PF.NALIDADF:S F DA.S MULTAS:
10.!.- A CONTRATAD.A por dc.sciimprimcnlo dc {pialqucr cláusula conlratnal si!joitar-sc-.á as seguintes
pcnalidadc.s;
I • advertência:

II • suspensão temporária dc ]iarticipação cm licitação c impctiimcnio dc contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2(dois) ano.s;

III - declaração dc inidoiicidadc para licitar oii contratar com a .Administração Pública enquanto perdurarem
o.s motivos dclcrminaiitcs ila punição oii ale que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
(]uc aplicou a penalidade, que .será concedida sempre qiic o contraiado ressarcir a Administração pelos

picjuizos restiltanles e apó.s cleeorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso .anterior;
IV • Multa por atraso injiisiincado no fornecimento, que será gratlunila dc acordo com a gravidade da
Infração, obedecidos os seguintes limites má.Nimos:

a. l()''n (dez por cento) sobre o valor da nota dc empenho ou do contrato, cm caso dc dcsciimprimento total
da obrigação:

b. ü..3')ú (tiê.s décimos por cento) ao dia. até o irigcsiino dia dc atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado:

e. 0.7% (scic décimos por ccnlo) sobre o valor da parle do fornecimento, por c.tdn dia subseqüente até o
irigé.simo.
V - As pciiaii<ladcs por venium .aiilieadas á CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no

Caila.slro cie I'orncecdores do Municipio de Nova Viçosa-BA.

l'arágrafo Újiíco- As mídias aplicadas dever.ào ser pagas espontaneamente no prazo má.\imo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor corrc.s|>oiideinc ao valor da contr.itação. após prévio processo
adminislralivo. garantida a ampla defesa c o contiaclilório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal dc Iniianças.

CLÁU.SULA ONZF - DA VINCULAÇÃO:
11.I.- O presente Tcnno dc Contraio cncomra-sc vinculado ao Ediial c seus anexos tio Pregão Presencial ?/

Sistema dc Rcgisiro dc Preços n" 146/2019. proposl.as finaticciras dos proponentes c a Ala de Registro de
]'rcços n" l95/20]yoriginatla da referida liciiaç.ão.
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Cl.AÜSULA DO/.I': - DOS CASOS OMISSOS:

12.1.- IMca cslabcicciclo i|iie caso venha «coircr algum falo nâo previsto no presente coiKralo. o.s chaiM
casos omissos, csles serão resolvidos enirc as parles, respeilaclo o ohjelo do coiiiralo, a legislação c demais
normas reguladoras da maicria e em especial a Lei n" fi.6(5(>/93. aplicando-lhc. quando for o caso,

siipletivamcnie os 1'riiieipios da Teoria Cieral dos Contratos cslahelccitios na i.egislação Civil Drasileira e as
di-sjuisiçôes do Direito !'rivado.

C1,ÁUSULA'rKi:7.i:- DA PUBLICAÇÃO:
1.1.1. - A CON'1'KA'rANTl'' providenciará a publicação deslc Contraio, por extrato, nos locais de costume
conrorme prazo deünido na legislação pertinente.

C1..ÁU.SÜI.A Qu.vroRz.i-;- no rouo:
14.1." As partes elegem o i"oro da Comarca de Nova Viçosa - Baliia. com e.xchisào dc qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. para dirimir ípiaisqticrdiividas emergentes do presente contrato.
[; por assim estarem,justos c contratados, assinam o presente instrumento cm 03 (três) vias de igual
teor c fonna na presença de 02(duas)tcsieimmhas, para qtic surta seus Jurídicos c legais efeitos.
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CIRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira,
31/07/1945, viúvo, advogado. CPF; 214.281.158-20, Carteira

Habilitação: 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP,

nascido em
Nacional de
residente e

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

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

216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481166, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida Presidente

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

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

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

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

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201364233. com sede Rodovia BR 418, s/n, Km 35, Posto da Mata, Nova
Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

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

ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localtzáráV—«
na Aventda João Durval Carneiro, 484, centro, Nova Viçosa - Bahia, CEP'] <}
45928-000.

Req;81900000432430
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^ço(i'/d'^(7
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEG
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é: - Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores - Comércio varejista de lubrificantes, e Transporte
rodoviário de produtos perigosos.

CNAE FISCAL
4731-8/00

-

Comércio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

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

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará
na Rua Pinheiros, 05. centro, município de Pedro Canário, Espirito Santo CEP"
29970-000.
OBJETO SOCIAL

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

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

CNAE FISCAL

4731-8/00 - Comórcio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

automoto res.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

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

° exercido
e o cumprimenta
direit^^lT]
e Obrigações resultantes do contrato social
permanece
Nova Viçosa dos
- Bahj
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

-o/

ÊUi2í
Mi

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos'
da Lei n** 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA POSTO SEGURO DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA.

CIRNE

NUNES DE

ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em

31/07/1945, viúvo, advogado, CPF; 214.281.158-20, Carteira Nacional de

Habilitação: 01372266647. òrgâo expedidor DETRAN - SP, residente e

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

TATIANA BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascida em

11/05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, turismologa, CPF:
216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida Presidente

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

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

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

Únicos sócios da sociedade: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA., com sede na Rodovia BR 418, s/n. Km 35, Posto da Mata Nova
Vtçosa, Bahia CEP 45.920-000 registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob NIRE: 29201364233, e inscrita no CNPJ: 96.825 351/0001-00
resolvem, assim, consolidar o contrato social:

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

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., com sede na Rodovia BR 418, s/n. Km 35, Posto da Mata.

^

Nova Viçosa. Bahia, CEP 45.920-000.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da empresa é:

- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
- Comércio varejista de lubrificantes.

- Transporte rodoviário de produtos perigosos.
CLÁUSULA TERCEIRA

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

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido
em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, ja
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais, pelos sócios.

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

CAPITAL
SOCIAL

QUOTAS

PART.

CIRNE NUNES DE ANDRADEJUNIOR

R$ 430.000.00

430.000

TATIANA BRITO DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE

R$

50.000 nn

50.000

86%
10%

R$

20.000,00

20.000
500.000

TOTAL

R$ 500.000,00

4% /

100% ^

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

CLAUSULA QUINTA

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

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

CLAUSULA SEXTA

? VtCOS^x'
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, mas todos

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

CLÁUSULA SÉTIMA

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

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

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorização dos outros sócios. O Sócio CIRNE NUNES DE

ANDRADE será tão somente sócio Investidor sem nenhum poder de gestão.
CLÁUSULA OITAVA

As deliberações relativas á aprovação das contas, aumento/redução do capital,
pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisãc'
e incorporação, bem como outros assuntos relevantes para a sociedade, se
definidas por meio de reunião dos sócios.

' '

Req: 81900000432430
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios,

podendo continuar as atividades com o sócio remanescente e herdeiros do
socio falecido. Caso nao convenha este critério, são pagos aos herdeiros ou
sucessores legais os seus haveres de capital e lucros líquidos apurados até a
data do falecimento, dividindo o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e

lígals'^"

^

falecimento, com os juros e acréscimos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de
PnWmo

1

® procedido o levantamento do Balanço

disnoTrrõfi!
apuração
de resultados,
em conformidade
com na
as
disposições legais pertinentes.
Os lucros
ou prejuízos
tocam aos sócios
proporção de suas cotas de capital.

lucam aos socios na

CLÁUSULA DÉCtlVlA TERCEIRA

Req: 81900000432430
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGUR
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A sociedade possui:2(duas) filiais:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
itTipedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade. (Art. 1.011. § 1®. CC/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

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

aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Os socios respondem solidarlamente pelas obrigações sociais da empres
proporção das quotas subscritas do capital social.

Rcq: 81900000432430
ágina 7
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLAUSULA DÉCIMA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Viçosa - Bahia, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos ^contratados, assinam este instrumento.
Nova >Il[içosa\ Bahia, 52 de abril de 2019.
ciííTORio i:e notas 00 oisiritü nF. ifj.vecn
R»cor>h«çç oof

a(s) ríma»*i

CifíMR NUNESDE ANOfiADE25?7.ADP105.15.R**'

CIRNE NUNES DE
214.281.158
Em tíaemunho <ta

Ar.a Pa ma GcimaiJes RarrM,

Tabeirâ ôubstiula. A etiqu^la só I-m vaiiil.id* sc!>mpanhada

CIRN

CBF^: 2

Bü .içlo fiüieo .NOVAVIÇaSA. BA SO.M/I-j 19 ValorBo
Ate RS 5 00 En-ol: RS íi? Tais. RS ;; S2

N OR
37.578^

TATIANA BRITO DE ANDRADE

/ú? ''«üsoi Míífos íe uliveiío
'filoiir

CPF; 216.441.668-60

.

S^..^e'f73;3509.37f:p.^^y
SERVIÇO NOTARIAl.POSTO DA MATA
Município 9 Comarca de Nova Viçosa/BA
Tot. (72)

t
IS

DAOr 0001 fl rmaiaido ORNt

n«CT*lh»rtV«'* *1.1

"•

>e lotul.ji^.coV.
) Os wOàtíV'-^^

«■•ttfTnínim

en.iA sunsT^TirrA

JSBUiCA VA2 CC«
u»a

DC AT^DAaDC

UBEtouTooiheTASCMinixiODtPtaiESTo' tt U.riA.s:v.«sii.HjM'(ii)inic>i

JlMCjn (79í
Err»« B> ?,«? T»

P09t0

*-

qM7ono^cocuas<r.^^»x;lP»*hcom —

. tf J,|| Vicoo» 0'.'ráif7(n 9^Tj
Blí?Ct30.S '"•t.^TíSv
^..

viat) ?aji AO ...»

Oan«uiin;swA« Ipa fiit bt/Autarvciduti*^

OtCCB.RUDÍ llbíSAOÍFlíOTA5-&t

'.iot.T>.Tuia
J Rpefinhtco P«r ÍE^CL

C A OC01

Cf»

-^vQut.TiETw&u.iTBs.tAj .J*ilren5

rfn«(«l 4e TATIANA DKITO DC ANCKAOC

' TAVARES (89710)

> Emol RS >,«2 T^I»: Ri 2

^ ••• Em t69iemwnt^

1 VU LIANA PIRE&CM

ur

RS$

08 vere
. esCRfiVENTE AUTQRI£AD/

:*s.H

I TX D€ FREITAS.RA 08I0S/2O
I Í«lo(») 2898.AB Í73<i71>2
V

.ÍE —

I Con*uit» w*i>w,tJBilui.far^«ul

Bld«d«

Req: 81900000432.130

l'ágina 8

Certifico o Registro sob o n° 97859852 em 21/05/2019
Protocola 196831490 de 09/05/2019

Nome da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NIRE 29201364233

JUC^R

'^'ocumenlo pode ser verificado em htlp://regln.juc8b.ba gov br/AUTENTICACAODOCUrWENTbs/AiJTENTICACAO.aspx
Chancela
437639341325071
í I
Esta cópia foi autenticada digitalmenie e assinada em 21/05/2019
por Tiana Regila M G de /VaCijo - Secrelâria-Geral

'

' -

MINtSTERIO DA FAZENDA
SccrGtarla da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

'A ViÇCÍ^

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

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

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

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

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 Internei, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <htlp://wviiw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

*'

Emilida âs 04:39:14 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2020.

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

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição;

s6.e2S.35i/oooi-oo

Razão SocÍal:PO5T0 SEGURO derivados de PETROLEO LTDA

Endereço:

ROD br 418 - km 35 S/N sede / posto da mata-/ nova viçosa / ba
/4S928-000

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

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

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

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

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

^SENCld
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLBO LTDA (MATRI23 E FILIAIS)
CNPJ: 96.825.351/0001-00

Certidão n": 16217063/2020

Expedição: 16/07/2020, às 10:43:02
validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que POSTO SEGURO derivados DE petroleo ltda (matriz E

FILIAIS), inscrito{a) no CNPJ sob o n° 96.825.351/0001-00, MÃO 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.

Dúvidas e cuacscScs: cndcacst.jus.br

Emissão:09/06/2020 15:05

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

't''

1>
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SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emilida para os efeitos dos arts. 113e114da Lo! 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N': 2020164S057

RAZAO SOCIAL

POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INSCftlÇAOESTAOUAl.

CNPJ

037.903J87

96.83SJSl/OODt4IO

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

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

Emitida em 09/06/2020,conforme Portaria n° 916/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÃRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.Befaz.ba.gov.br

Válida com a aprcscniaçáo conjunta do cartão originai de Irvscrição no CPF ou no CNPJ da
Seoetarla da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Ngina I de I

RelCerlídaoNegetiviLipI

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÊANICA, 2994

X

ABROLHOS - NOVA VIÇOSA - BA

CEP; 45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000197/2020.E

Nome/Razão Sodai: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nome Fantasia:

REDE CNA

Inscrição Municipal:

775

Endereço:

ROD 418 KM ■ KM 37, S/N

CPF/CNPJ: 96.825.351/0001-00
KM 35,5

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

CEP: 45928-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em

01/07/2020

, com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 31/07/2020

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

'llKííx-.-Çáíf
Certidão emitida eletronicamente via internei, A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua •
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

httpoV/novavicosa.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 24/07/2020 às 10:38:01
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Nova Viçosa, 01 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Educação Cultura e Desporto, para
Prorrogar o Contrato n" 2275/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE

PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418. KM,35,5 Posto
da Mata, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, brasileiro, casado, Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94. RG 234340

SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com objeto fornecimento parcelado de combustível

automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de
Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo 1 do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula

segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de
janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a
partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 110.926,88 (cento e dez mil
novecentos c vinte seis reais e oitenta e) no saldo do contrato.
Solicito desta contabilidade a informação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

A
BFFFITO

NÍCIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-maíl: gabinetedoprefeitog>gmail.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49

(f
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NDVA

Do; Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

ÍWços^

Prezados Senhores,

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

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

de Combustíveis para atender a secretaria de Educacão. decorrente da presente

solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Administrativas da Educação

DESPORTOS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb40%

DESPORTOS

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

Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorianv(S)gmaÍl.com CNPJ

CNPJ: 13.761.531/0001-49

5,S£NC^,
Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb 40%

DESPORTOS

Nova Viçosa - BA^OI de julho de 2020.

W

LINDOMAR SAllAMIM FONSECA
ORO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mall: contro!adorÍanv(S)gtnaíl.com CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49

HDVA
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Nova Viçosa, 02 de julho de 2020
^SENC/^,
Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Educação Cultura e Dcspoilo, para
Prorrogar o Contrato \\° 2275/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE

PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35,5 Posto
da Mata, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340

SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÀO DO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de
Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços tf 146/2019 e na clausula
segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de
janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com temiino em 31 de dezembro de 2020 a
partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 110.926,88 (cento e dez mil
novecentos e vinte seis reais c oitenta e)no saldo do contrato.
Solícito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico.

E DA

EITOMUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 É-mall; eabinetedoorefeitotaigmaií.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

h3^
■■i. .7,

tSENC/

. -5*'*

município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

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

Pregão Presencial n". 146/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Assunto: Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito
Minuta

administrativo.
dc
aditivo

Licitações
contratual.

e

contratos.
Prorrogação

CNcepcional dc vigência. Fundamento jurídico: art.
65 e 57 da Lei n° 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se dc consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n°. 2275, firmado com a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA, cujo objetivo é o fornecimento parcelado de combustíveis, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Desporto.
Pretende-se, com o termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contraio passando

o mesmo a ter seu prazo de encerramento no dia 31 de dezembro de 2020.

No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, justificando a
necessidade da alteração; b) Contrato; c) Termo 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 e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,
II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE jurídica DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

Para o exame da alteração pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados. ^
imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza.

o

t\

à

Í3 viço^
Em regra, a duração dos conlratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela. a alteração
pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.
A Lei de Licitações menciona que os contratos firmados podem ser alterados conforme o art.
65 da citada lei.

Vejamos:
Art. 65. Os contratos rcgiitos por esta Lei poderSo ser alterados, com as devidas
justificalivas, nos seguintes casos:

i - imilateralincnte pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;

b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
11 - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

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

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a coirespondente
conirapreslação de foniecimenlo de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou
foniecimenlo, objetivando a manutenção do equilíbrio econóinico-financclro inicial do
contrato, na hipótese dc sobrcvirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadore,s ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

fRcdacão dada pela l.ei n° 8.883. de

1994>

§ 12 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e. no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos,
dtllC! I^M •

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

(Redação dada pela l.ei n° 9.648, de 1998)

I-(VETADO)

(Incluído pela Lei n° 9.648. de 1998)

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

(Incluído

pela Lei n" 9.648. de 1998)

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

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

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

§ 52 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
supervenicncia de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

\J

<í.%ÊÜ£y^

§ 6® Em lia%'endo alteração unilateral do contraio que aimiente os cncm'gDS^ contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econôniico-Unanceiro
inicial.

§ 72(VIZTADO)
§ 8® A variação do valor coniraitial para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizaçòes financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares ató o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser regi.strados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presente caso, verifica-se também que a solicitação formulada se encontra
consubstanciada no artigo 57,!l, § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II • à prestação de serviços a serem executados de forma continua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas á obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei 11° 9,648, de 1998)
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir Juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, 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.
w

Pode-se considerar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos

serviços e a aprovação formal pela autoridade coinpetente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da nossibilidatie de alteração.

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

B) Interesse expresso da contratada.

Constata-se que há interesse por parle da empresa contratada na alteração contratual.
C) Prestação rciuiíar dn.s serviços ate n momento.
V.

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora con^SiHSO&^^o há
nenhuma alegação de não cumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção das condições iniciais de hahilítaçã» nela emnresa contratada.
Quanto â manutenção das condições dc habilitação da contratada, a Administração juntou aos

autos os seguintes documentos: Certidão dc Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS. Certidão
Negativa de Débitos Tributários.
4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais. manifesto pela
aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos tennos do artigo 57,11,
§2° da Lei 8.666/93.
A consideração superior.
Nova Vicosa/BA. 02 doiulho de 2020.

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado- OAB/BA 28.109
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TRRMO

ADITIVO

DE

PRA

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
/2020, REFERENTE AO CONTRATO N"
/2
DE

FORNECIMENTO

PARCELADO

COMIUJSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE
CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DF. NOV
VIÇOSA

COOPARTICIPAÇÃO

MUNICIPAL

DE

DO

EDUCAÇÃO, DO

FUNDO

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 Viçosa/BA, neste ato. representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n". 050.967.745-20, domiciliado na Rua São Benedito n®.

255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-000, Nova Viçosa-BA, c cooparlicipação do FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNP.I sob o n". 29.725.551/001-02. com sede na à Avenida Oceânica, n°
2994, Abrollios 1, na cidade de Nova Viçosa - BA,CEP 45.920-000, Nova Viçosa/Bahia, neste ato representado por sua
Gestora St® Natalia Caroiino Costa Pereira, inscrita no CPF sob o n° 704.946.497-04, doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
privado, inscrita no CNPJ sob n®

pessoa Jurídica de direito

situada na

n®, Cidade, Estado,

CEP:. Neste ato representado pelo Sr
, inscrito no CPF sob n°
,
profissão, denominada CONTRATADA tem entre si Justos e avençados, c celebrando o presente termo aditivo ao
contrato n°

/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n®

Administrativo n°

/2020 e Ata de Registro dc Preços n°

/2019, Processo

/2019, sujcilaiido-se as partes às normas disciplinares

da Lei n®. 8.666, de 2! de Junho de 1993, e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

LI - O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2275/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de Posto da Mala/ BA,
e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Presencial P/ Sistema dc Registro de Preços n° I46/20I9 e iia Cláusula 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 automotivos para atender as detnandas da do FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS,
do Município. Considerando o saldo de contrato no valor de RS
(
)
de acordo com o relatório de acotnpanhainento da execução do contrato, tendo cm vista a necessidade de manter o
Fornecimento de continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n®

/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência até

31/07/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020.

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

2

Executivo

Orgao

5

Sccrelitriii

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te!.:(73)3208-1124
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HDVA
Conjrti;i/idi3tf,nj novo

Uniüiiüc

50I01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Atividnile

2.023

Ccstilu (liis Alividüdcs Administrativos da Eüucnçüo

('Elemento

3390.30.00

Material cic Consuma

Fonte

01

liducaçila 25%

Puder

2

E.xccutivu

Orgílo

5

Secretaria

501

ünid.idc

50101

FUNDO MUNICIPAL DF. EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRE l AKlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTOS
FUNDO .MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atlvitlndc

2.027

Gestão das Atividadc.s dii Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

0]

F.ducaçáo 25%

19

Fiindcb 40%

Puder

2

Executivo

Orgao

5

Secretaria

501

Unidade

SOIOI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Elementu

3390.30.00

Malcrial do Consumo

Fnnte

01

Educação 25%

19

Fundcb 411%

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 11 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do art, 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e

'forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia

de

de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNIM SOB O N° XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
xxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te!.:(73)3208-1124
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2275/20

SOBRE

O

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N°

827-D/2020,

£sENCí4

VINCULADO

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA
REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.

A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos três dias do mês de"
julho de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender à

solicitação da Secretária Municipal de Educação, cultura e desportos, o com objeto

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°, 2275/2020, FIRMADO ENTRE
AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020, Cujo Objeto é
fornecimento parcelado de combustiveis automotivos para atender as demandas do

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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

Contrato. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a empresa
POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

96.825.351/0001-00. Considerando a necessidade da continuidade dos serviços
contratados para continuar o fornecimento parcelado de combustiveis automotivos

para atender as demandas da do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS, do
Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 110.926,88 (cento e dez
mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito 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 Educação. Considerando ainda Parecer Jurídico favorável pela
possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de
agosto de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Devendo após a devida homologação
pelo chefe do Poder Executivo, da nossa decisão, proceder à devida publicação nos
meios legais para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deuse 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, Sra. Gestora do Fundo Municipal de Educação e pela empresa contratada, na
forma da Lei.

Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia^ C. Moreira
Pr^oeira

Ivanilze 5. Câmara
Equipe De Apoio

Débora^ çfbs Santos
EquipeCe Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: eabinetedoorefeito/Snova.viçosa, ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761,531/0001-49

c^'

S2>
tjmo nOvO hlitfuto'

PRIMEIRO

TERMO

ADnl\a>:;ü^E

PRAZO

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

827-D/202(»,
REFERENTE
AO
2275/2021». DE FORNECIMENTO

CONTRATO
PARCELADO

N".
DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO. O MUNICÍPIO DE NOVA

VIÇOSA
MUNICIPAL
EMPRESA:

COOPARTICIPAÇÃO
DE

EDUCAÇÃO,

POSTO

SEGURO

DO
DO

FUNDO

OUTRO,

DERIVADOS

A
DE

PETRÓLEO LTDA.

Através do presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA,ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n" I3.761.531/tt00I-4!», com sede na Avenida Oceânica. n°
2994. Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa/BA. neste ato, representado pelo Prefeito Municipal. Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF .sob o n°. 050.967.745-20. domiciliado na Rua São Benedito n°.

255, Centro. Distrito de Po.sto da Mata CEP: 45.928-000, Nova Viço,sa-BA. e cooparticipação do FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,inscrito no CNPJ sob o n". 29.725.551/001-02. com sede na à Avenida Oceânica. n°
2994, Abrolhos I. na cidade de Nova Viço.sa - BA. CEP 45,920-000. Nova Viçosa/Bahia, neste ato representado por sua
Gestora Si' Natalia Carolino Co.sta Pereira, inscrita no CPF sob o n° 704.946.497-04. doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 96.825.351/0001-00, situada na Rodovia BR 418 km
35,5. Posto da Mata. Bahia. CEP: 45.928-000. Neste ato representado pelo Sr. Cirne Nunes de Andrade Júnior, inscrito
no CPF sob n°. 294.837.578-94. Sócio Admini.strador. denominada CONTRATADA têm entre si justos e avençados, e

celebrando o pre.sente termo aditivo ao contrato n°. 2275/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de
Preços n°. 146/2019, Proccs.so Administrativo n°. 827-D /2020 e Ata de Registro de Preços n" 195/2019, sujeitando-se
as partes às normas disciplinarcs da Lei n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

l.I - O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2275/2020.
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020. APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de Posto da Mata/ BA.
c/ou demais distritos, conforme e.speciftcações. quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Pre.sencial 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.

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 automotivos para atender as demandas da do FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS,
do Município. Considerando o saldo de contrato no valor de RS 110,926.88 (cento e dez mil novecentos e vinte e seis

reais e oitenta e oito centavos) 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 Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°, 2275/2020. firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência até
31/07/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes do pre.sente termo aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentária.s:
Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇO.SA

t

NelVA

Secretaria

5(11

Unidade

50101

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA R DESPORTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

Gestão das Atividades .Administrativas da Educação

Eicment»

3390.30.00

Miilci ial de Consumo

Fonte

01

Educação ãSOr

Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇO.SA

Secretaria

501

Unidade

50101

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Maiuria) de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundcb 40%

Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento

3390.30.00

Maioria] de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundcb 40%

CLÁUSULA QUINTA -DO FUNDAMENTO LEGAL.
5.1 - O prcseme termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso 11 da Lei n°. 8.666/93.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do atl. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATAOTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viço.sa, Bahia. 24 di

e 2020.

ATALIA CAROI-INO COSTA PEREIRA
PREFEITO MUNlttl

GESTORAJJO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS

contrÍtantí:

NTE

POST

GURO D

)E PETRÓLEO LTDA

s,3SÍ?»am;0(l
■'resenianTe legal

CIRNE NUNES DJí ANDRADE JÚNIOR
CONTRATADA

TESTE\:
:MUNHAS:
NO.VIE

CPF:

^

obo

N0MEf|:ãàS£S5
CPF:SSí5s>2.Si:

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020

Nova Viçosa

8-Ano -N°3659

MUNIíCiPaO

KXTRATO no l'HIMKIRO TIOlíMO ADITIVO DÍC l'KAZO AO CONTRATO N". 2J75/202II VINCUI.ADO AO

l'HOCK.S.SO AOMINISTRATINf) N". 827-D/2II20 ORIUNDO DO PRICOÃO i'RlC.SKNCIAI, IV SISTF.MA l)K
KKOISTKO DE rUKÇOS N". 146/2019 K ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 195/2019.

CONTRATANTf-S: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - RA, PESSOA lURÍDICA DE DIREITO flÍBLICO INTERNO,

CNPJ siib (I 11° 13.761.531/0001-49 c cooparlicipíii^ôo iln FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrilo no CNPJ
sob o n°. 29.725.551/001.02.

CONTRATADA; POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, iiiscrii" nn CNPJ .SOB O N° 96.«25,35l/niHI|.00.
iicfctc ato rqtrcseiiliHln pela Sr. Cirne Nime.s <lc Amlratlc Jiiiiiiir. initriti) no CPF sob o N° 294.837.578-94.

OR.IETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTR.ATO N°. 227.5/2020, FIRM.ADO ENTRE A.S PARTF.S EM 02/01/2020.
COM VIGÊNCIA ATÉ .11/07/2020. PA-SSANDO SUA VIGÊNCIA ATÊ O DIA 11/12/2020. APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo
Objcio i íorneciiiicnlo p.ircciado dc combiisiivcis auiomoiivos para aiciidcr as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DR EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Disirilo de Pnslo da Mala/ BA.
c/(iu demais disirilo.s. conOirme cspecincaíõc.s. i|iianlkiiidcs e preços descritos no Anexo T do Edital Pregão Prescneial P/ .Sistema de

Registro de Preços n° 146/21)19 e na Cláusula Segundada Ata de Registro de Preços n° 19.5/21)19 vinculada a este Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Orgiui

5

Srirrtaria

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CULTURA E DESPORTOS

Uiiiilude

51)101

FUNDO MUMCH'AL DE EDUCAÇÃO

Excculivn

F UNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Atividade

2.021

Gc.stão das Allvidade.s Adniiiiivlrativa.s da Kdiieução

EIvniviilo

3390.10.00

.Materi.ll dc Cunsunio

Funlu

01

Educaç.k)25%

Puritr

1

Kxcciillvo

Ürgão

5

Svcrclarla

501

FU.NDO MUNICIPAI. DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA .MCMCIPAI. DE EDUCAÇÃf). CULTURA E DESPORTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAf)

Unidade

SOIOI

Atividade

2.027

Gestão das Aitt idadc.s dn Transporte Escolar

Klrineiilu

3390.10.00

Malcnal dc Consumo

Funic

01

Educüç.K) 2.514

19

Fundei)40H

Pmlcr

2

Exceiilivo

Org/io

5

Secretaria

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL l)B EDUCAÇÃO.CULTURA E DFJSPORTOS

Unlrlodc

50101

FUNDO MUNICIPAL DF. EDUCAÇÃO

/Mividadc

2.029

Gcslão (Ias Atividades do Ensino Fiindiimcnlnl

Elemento

3390.10.00

Material de Consunio

Fonte

ül

Edue.tção 25%

19

Fundei)40%

DATA DO ADITAMENTO; 24/07/2(12(1.

VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 11/12/2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo ,57. inciso II da Lei n°. 8.666/91.
MANOF.I. COSTA ALMErDA_PREFF.ITO MUNICIPAL

NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA- GF-STORA DO FUNDO MUNICIPAL DF. EDUCAÇÃO, CULTURA F.
DESPORTOS

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ n»: 13.761.531/0001-49
P4nlr

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEUN0UJCCBEPQBEF31ZTYW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

NDVA
ORDEM DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito
Para; Setor Contábil

3^V|Ç0^

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

2275/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA,inscrita
no CNPJ 96,825.351/0001-00, situada na BR 418. KM,35.5 Posto da Mata, Nova Viçosa. Bahia,
neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado.
Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivos para atender as
demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais
descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo 1 do Edital Pregão
Presencia! p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de Preços
n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando
sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020.
Considerando a existência de R$ 110.926,88 (cento e dez mil novecentos c vinte seis reais e
oitenta e) no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 24 de julho de 2020.

EIDA
PREFE TO MUN C P

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - 8A,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeítoOemaíl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

m/f/iTiiíÀ

..■s-ü.,.

ft r

NDVA
Corijh<t4Kjn ^"M 13vü

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizamos a Empresa POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA. inscrita
no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35.5 Posto da Mata. Nova Viçosa,

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

com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS no Distrito de
Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na
clausula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contraio, com
vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Dar continuidade ao fornecimento do objeto
supracitado de acordo com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 2275/2020. A partir do dia
01 de agosto de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.
Nova Viçosa, 24 de julho de 2020.

{lúfác
NATALÍA CAROLINO COSTA PEREIRA
EFE TO MU

ESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

