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TERMO DE APENSAMENTO
/ l

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2020, neste setor de pregão
licitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°

654/2019 que contém 2283(dois mil duzentos e oitenta e três) folhas, com
seqüência do n® 01 á 2283 do qual acrescento 71(setenta e um) folhas com
seqüência de 01 á 71 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n®
883/2020, objetivando o segundo termo aditivo ao contrato de n® 2554/2020
com a empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, que tem como

objeto O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da Vigência do
Contrato N® 2554/2020, firmado entre as partes em 03 de Fevereiro de 2020

com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020 a

partir do dia 01/10/2020, cujo Objeto constitui Fornecimento parcelado de
Combustível Automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Viação, Obras e Serviços Públicos na Sede do Município e/ ou demais
Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I
do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço N° 146/2019 na

Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços N" 195/2019.
Nova Viçosa, 30 de setembro,de 2020.

Claudia Op^. Moreira
DECRETO: 868/2020
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Endereço; Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 883/2020.
TIPO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N" 2554/2020.

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

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

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
OBJETO: Prorrogação da Vigência do Contrato N".2554/2020, firmado entre as

partes em 03 de Fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua
vigência até o dia 31/12/2020 a partir do dia 01/10/2020, cujo Objeto constitui
Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas da

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos na Sede do Município e/
ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no
Anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço N° 146/2019 na
Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços N° 195/2019.
EMPRESA: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N"

01.771.887/0003-46, neste ato representado pela Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, Inscrito no CPF sob o N" 294.837.578-94.
DATA DO ADITAMENTO: 30/09/2020.

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

CLAUDIA Oft. MOREIRA
PREGOEIRA
IVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO

DÉBORT^G.-COS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

Av. Oceânica, n® 2994 - Abrolhos 1 - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Te!.:(73) 3208-1124
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AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de setembro de 2020 autuei sob n" 883/2020 os

seguintes documentos anexos a este Processo: Oficio da Secretária
Municipal de Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços Públicos solicitando
Prorrogação da Vigência do Contrato N".2554/2020, firmado entre as partes
em 03 de Fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua

vigência até o dia 31/12/2020 a partir do dia 01/10/2020, cujo Objeto
constitui Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços Públicos
na Sede do Município e/ ou demais Distritos, conforme especificações,

quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial P/
Sistema de Registro de Preço N° 146/2019 na Cláusula Segunda da Ata de

Registro de Preços N° 195/2019. Os seguintes documentos anexo: oficio da
Empresa solicitando a prorrogação do contrato, copia do contrato n°
2554/2020, copia do 1° termo aditivo firmado entre o município e a empresa

POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Incorporada
SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
01.771.887/0003-46, documentos da empresa e do seu representante.
Oficio do Prefeito Municipal a contabilidade solicitando informação quanto a

existência de dotação orçamentária capaz de custear a referida despesa,
resposta da contabilidade informando a dotação orçamentária, oficio a
assessoria jurídica solicitando analise e emissão de Parecer Jurídico e
minuta. Foi dado ainda autorização pelo senhor Prefeito municipal para a

Pregoeira tomar todas as medidas necessárias para abertura de Processo
Licitatório após consulta a assessória jurídica para analise elaboração de
minuta e parecer jurídico.

Cláudia ^C. Moreira
Pregoeira - Decreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: iiabinetedonrefeilo^nova.viçosa.ba.gQv.br- CNPJ n® CNPJ:
13.761.531/0001-49
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CRUZ MOREIRA

Participou* do CÜ^O DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,realizado pelo Instituto Municipal de Adrhinistraçào Pública-IMAP rios dias
17 e 18 de janeiro de 2919,carga horána de 12(doze) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping,cm Salvador/BA.'

Salyador/BA,.lÔ'de janeiro de 2019
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DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL
COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n°. 10.520/2002 c/c a Lei Federal n«. 8.666/93 e suas alterações
posteriores,
Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma
regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro, dando
suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-se, nesse contexto, da
formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramento ao
Pregoeiro nas sessões do cerlame, redação de atas, relatórios, alimentação de Sistemas
do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;

Considerando oportuno asseverarque 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, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo atuar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que Ifte foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da
Equipe de Apoio ao Pregão em outras funções estão sobrecarregando e dificultando
resultados com maior agilidade dos Procedimentos Licitatórios na modalidade Pregão com

ou sem Sistema de Registro de Preços, passou a existir a necessidade de ter que substituir
os membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro.
DECRETA:

Art. 1®. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n®.
5037, nomeada através do Decreto n°. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento

de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREG0E1RA 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 Sen/idora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos Licitatórios da modalidade PREGÃO.
Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser

executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamenta, no
âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, a utilização da modalidade de Licitação

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto
Municipal que 'Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n' 8.666/93 e suas alterações
posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n« 8.666/93 e suas alterações.
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Art. 4®. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata da
Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo

cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA, E-TCM e do Portal da
Transparência no site oficial do Município, devendo adotar todas as medidas cabíveis
necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia.

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial os Decreto de n®. 851/2020 e 858/2020.
w

REGÍSTRE-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

"Allera o Regulamento, no âmbito do Município de
Nova Viçosa(BA)do Sistema do Rogisiro de Preços
previsto no art. 15 da Lei n< 8.666, de 21 de Junho de
1993, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da compeléncla prevista no inciso 11 do ari. 30 da
Consliluiçáo Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 1*. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.
Art. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro
formal 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, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

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 SRPe iniegra aAtade Registro de Preços.
Art 3». Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes liipóleses:

I. Quando, pelas caraclerísticas 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 da serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições;

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

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

meio eficaz, as diversas Sccrofarias da Administração para participaram do SRP;
II. Consolidar todas as informações relalivas ã estimativa Individual e letal de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das
especilicaçõcs técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

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

a

concordância

das

secretarias

participantes

em

relação

às

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

V. Realizar o procedimento llcitatórío respectivo;
Vi. Indicar os íomccedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de

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

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

solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contratação
realizada;
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e á
aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17. 1B e 20 deste decreto;
IX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios

eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Art. 5®. Caberá ao Órgão Participante;
I. Manifestar interesse em participar do SRP,informando ao Órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;
II. Assegurar que todos os atos para sua Inclusão no SRP estejam devidamente
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concord&icia com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento ficitatório;

IV. Manter-se Informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às
alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correio cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;
VI. Conduzir os procedimenlos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais.

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

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

II. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus Interesses,

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

lil. Encaminhar ao órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação
da contratação;
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IV. Zelar pelo cumprinienio das obrigações contratualmente assumidas;

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

Art. 7*. As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência
ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n' B.666. de 21 de julho de 1993 e n»
t0.520. de 17 de julho de 2002,e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo tinico. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.

Art 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
I. A especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou senriço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas:
II. A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;

III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e.
complementarmenle, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, devares. disciplina e controles a serem
adotados;

IV. O prazo de validade do registro de preço;

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

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

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
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Art. 9*. O objelo da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia dc escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega lixados
no edilal.

Parágrafo único. No silêncio do edital não será admitida colação de quanildades
inferiores ás demandadas na licitação.

Ari 10. Ao preço do prímeíro colocado poderão ser registrados tantos

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade lolal estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços:
II. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classilicação das empresas constantes da Ata; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ala de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepciortaimeme, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde
que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

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

senriços, com obsen/âncía da ordem da classilicação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas luluras contratações e os órgãos participantes.

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

§ 2'. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
Enoeicço: Av, Oc«Anlca,3100,- Atiioinos I, Nova VI;D8a • QA. CEP:4S920-000
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Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano.
contado a partir da data da publicação da respectiva ala, computadas neste as eventuais
prorrogações.

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

§ 2*. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida

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

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

contratações que doles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em Igualdade de condições.

Art. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por
qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da

Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não tenha partidpado do certame licilatórío, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

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

§ 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 fornedmenlo não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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§ 3». As aquisições ou contratações adicionais a que se relera este artigO" nso
poderão exceder, por secretaria, órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4". Quando o edital prever o lomecimento de bens ou prestação de serviços em
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por

região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.
§ 5*. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quintuplo 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 soücilada em até noventa cfias, observado o prazo de
ingéncia da ala.

§ 7'. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo lornecedor das dsrigações coniralualmenie assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
doscumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
Inlonmando ao órgão gerenciador.

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

§ 9^ É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Município, a adesão a ala de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, dislritals, estaduais ou da União, medianie anuênda do órgão
gerenciador.

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

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

Parágrafo único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n* 6.666, 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 tornecedor do bem ou prestador do senriço visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
(I. Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso
assumido, e canceiar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Decreto;

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

Parágrafo único. Não fiavendo 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 sen/lço terá seu registro cancelado
quando:

I. Oescumprir as condições da ata de registro de preços;
li. Pecusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justilicaliva aceitável;

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

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

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

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

previstas nas Leis Federais n* 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, conforme o caso.

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

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Viçosa. 30 de setembro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Setor de Pregão

O Prefeito Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, autoriza a Pregoeira a proceder todos atos administrativos necessários
para atendimento ao Oficio da secretaria Municipal de Viaçào, Obras e Sei^ãços

Públicos, cujo objeto Prorrogação da Vigência do Contrato N°.2554/2020,firmado entre
as partes cm 03 de Fevereiro de 2020 com vigência ate 30/09/2020, passando sua
vigência até o dia 31/12/2020 a partir do dia 01/10/2020, cujo Objeto constitui
Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos na Sede do Município e/ ou
demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I

do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço N" 146/2019 na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços N° 195/2019. Em conformidade com a Dotação
Orçamentária c Parecer Jurídico.

PRE

ICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos l Nova Viçosa - BA, 45920-000
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NOVA VIÇOSA, 28 de SETEMBRO DE 2020.
OFICIO n9 106/2020
Ao Exmo. Sr.
Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa/ BA.

Prezados Senhor,

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

ao Senhor para que aconteça o Procedimento de aditamento ao contrato 2554/2020, vinculado ao Pregão

Presencial p/ sistema de Registro de Preço n^ 146/2019, o objeto é o fornecimento de COMBUSTÍVEIS pela
Empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO- CNPJ: 01.771.887/0003-46.

Considerando a necessidade em contimiarmos atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Viação,

Obras e Serviços Públicos solicitamos o aditamento do contrato siipracitaçâo com pratc dc ate 31/12/2020.
Tal aditamento faz-se necessário para manter o bom desenvolvimento dos veículos que são utilizados nas
funções e serviços através dessa secretaria..

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

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

Edinlio Salvino

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

.Vv.Oceânica.n°2'<')4-.-Vhrolhiis I -\i)H Viçosa-tisladoda Haliia-í.'Ki';
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POSTO SEGURO BV - DERIIVADOS DE PETRÓLEO LTPA. /pV

. ^

Nova Viçosa/BA, 27 de maio de 2020.

À Prefeitura de Nova Viçosa/BA
CNPJ;n9 13.761.531/0001-49
O

Ref.: Fornecimento de Combustível - Alteração Contratual

Pregão Presencial ns 146/2019 -Contratos 2268/20, 2274/20 e 2277/20.

Att: Ilustríssimo Sr. Prefeito do Município de Nova Viçosa

Ilustríssimo Sr. Secretário de Administração do Município ou quem de direito

1. Vimos, por meio desta, requerer a gentileza de realizarem um Aditivo
Contratual (um Termo Contratual) para podermos substituir o CNPJ antigo pelo
CNPJ novo do atuai fornecedor de combustível da Prefeitura de Nova Viçosa.

2. Isso porque a empresa Santa Clara comprou a empresa Posto Seguro-ÍV.

Ou seja, ocorreu uma incorporação. Lembrando que incorporação é "a operação

pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações", conforme artigo 227 da Lei Federal 6.404/1976.
3. Dessa forma, a empresa Santa Clara sucedeu a empresa Posto SeguroIV em todos os seus direitos e obrigações. Inclusive nos direitos e obrigações que

o Posto Seguro-IV tem nos contratos de compra e venda de combustíveis com a
Prefeitura de Nova Viçosa atualmente.

4. Assim sendo, o novo fornecedor de combustíveis é a empresa Santa
Clara.

5. O Tribunal de Contas da União (TCU) permite essa alteração contratual
ora solicitada conforme entendimento que firmou da seguinte forma:

Rede CNA

"Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União (...

em (...) 9.1. conhecer da presente consulta (...) respondendo ao
Presidente da Câmara dos Deputados que é possível a
continuidade dos contratos celebrados com empresas que

^viço55

tenham sofrido fusão, incorporação ou cisão desde que sejam

cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:
9.1.1. Tal possibilidade esteja prevista no edital e no
contrato, nos termos do art. 78, inciso IV da Lei 8.656/1993;

^vico^

9.1.2. Sejam observados pela nova empresa os requlsit^^^^c^
de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.566/199,^^^
originalmente previstos na licitação;

9.1.3. Sejam mantidas as condições estabelecidas
contrato original".

(Acórdão 1.108/2003, Plenário, Rei. Min. Ubiratan A

6. Esses três requisitos foram devidamente atendidos:

O'

O

7. O primeiro é o fato de o edital e o contrato permitirem a alteração

O

-3

solicitada. O edital permite ao estabelecer que não poderá participar da licitação
3 empresa que esteja em processo de incorporação. Como a empresa Posto

Seguro-IV não estava em processo de incorporação no dia da Licitação, então, ela
pode participar da Licitação. E ela pode, portanto, ceder para a empresa Santa
Clara os seus direitos contratuais com a prefeitura. Segue abaixo essa regra do
Editai em questão:

6. DA PARTICIPAÇÃO
6.1.(...)

6.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas
que:

a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão
ou de incorporação;

7. O primeiro requisito, ainda, também foi devidamente preenchido

porque o contrato permite a alteração solicitada, Está previsto expressamenterrí^'"^^^^^
sua cláusula 7^, que a Prefeitura (Contratante) pode alterar o contrato coiViT
Posto Seguro-IV (Contratada). O texto dessa cláusula 7^ do contrato é o seguinte:

Rede CNA

Cláusula 72. O Contratante poderá modificar unilateralmente o

presente contrato para melhor adequação das finalidades def^f
interesse público, respeitados os direitos da Contratada

4-

! V^ÇO^
S. o segundo requisito também foi atendido; o artigo 27 da Lei 8.666/93
(Lei de Licitações). As duas empresas o respeitam. Tanto é que as duas venceram
as licitações das quais participaram e são atualmente fornecedoras das

prefeituras onde estão localizadas. Segue abaixo a redação legal desse artigo:

Artigo 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-^ dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: W
I-habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

iV-regularidade fiscal e trabalhista.

.

^

c

d° 'P'

V - cumprimento do disposto no inciso XXXili do artigo 7." da

0^

Constituição Federal.

âo
9. Importante, também, citar abaixo o artigo 72 da Constituição Federaisestabelecido como um dos cinco itens acima. Como dito, tanto a empresa Posto v/í:'

Seguro-IV quanto a empresa Santa Ciara o respeitam Integralmente.
Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de

outros que visem à melhoria de sua condição social;
(...)

XXXili - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

10. As duas empresas em questão, portanto, respeitam integralmente

todas essas regras informadas acima, exigidas no segundo requisito do TCU.
11. E o terceiro e último requisito estabelecido pelo TCU também

devidamente atendido, qual seja, manter as condições do contrato originai^u
seja, as cláusulas de preço, prazo, produto, faturamento etc. serão todas
inteiramente preservadas.

Rede CNA

ci

12. Assim sendo, os três requisitos exigidos pelo TCU estão devidamentV:^èj^-^jj^^^"/
preenchidos, o que nos permite realizar a alteração solicitada. Para isso, seguem
os dados necessários abaixo:
Cessão Contratual ->

Cedente

Cessionário

Razão Social ->

Posto SeguroIV

Santa Clara

Deriv. de Petróleo Ltda.

Abastecimento. Ltda.

CNPJ ->

13,694.205/0001-66

01.771.887/0003-46

Inscrição Estadual ->

018.675.904

158.180.502

Endereço ->

0 mesmo

0 mesmo

Sócios ->

Os mesmos

Os mesmos

Tempo de Mercado ->

9 anos de mercado

15 anos de mercado

Í2V3Ç0^

13. Vale destacar ainda que e empresa Santa Clara que comi^ou a empresa
Posto Seguro-IV está no mercado há 15 anos. Sempre cumprind,c com aSfi^a55>^■
obrigações e satisfazendo os seus clientes.
O
sza-^oe realizarem
realiza
14. Por essas razões acima, enfim, solicitamos a gentifezá^de

um aditivo contratual (um termo contratual) para que o novo CNPJ possa

substituir o antigo, com base nos fundamentos acima e com o objetivo de manter
3 continuidade do nosso contrato.

15. Por fim, permanecendo à inteira disposição, aproveitamos a

oportunidade para renovar os nossos sinceros votos de estima e consideração.

L^LUOLa
POSTOSÜÜ&Q

ÂD^rOfP/tíTRCLEO LTDA

CMgJ: 13.694.gS5?8e&:

Instrumento Particular
de Incorporação de Empresa

As Partes abaixo qualificadas, de livre e espontânea vontade e na/

melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente contrato cujol
negócio jurídico será regido pelas cláusulas adiante pactuadas, as
quais se encontram fundadas na boa-fé contratual e na mais fiel
manifestação de vontade dos contratantes.

As Partes Contratantes:

-> Posto Seguro IV-Derívados de Petróleo Ltda. (incorporada).

inscrito no CNPJ 13.694.205/0001-66, localizado na Avenida
Oceânica, Centro, Nova Viçosa/BA, representado por seu sócio Cirna
Nunes de Andrade Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n°

234.234, residente e domiciliado na Rodovia Elpídio Carlos de
Oliveira, 166, distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa, no

Estado da Bahia, cep. 45.928-000; daqui em diante, será denominado
simplesmente como Vendedor.

-> Santa Clara Abastecimento Ltda. (incorporadora), inscrito no

CNPJ 01.771.887/0001-84, localizado na Avenida São Paulo, 182,
Centro, Itabatan, Mucuri/BA, representado por seu sócio Cirne
Nunes de Andrade, brasileiro, viúvo, advogado, OAB/SP n" 63.957,
residente e domiciliado na Rodovia BR 418, km 35, distrito de Posto

da Mata, Município de Nova Viçosa, no Estado da Bahia, cep. 45.928-

000; daqui em diante, será denominado simplesmente como
Comprador.

Cláusula 01

Objeto do Contrato

1.1. A empresa SANTA CLARA incorpora a empresa POSTO SEGUROÍV, sociedades empresárias qualificadas acima, atuantes no segmento
econômico de postos de combustível.

Cláusula 02

Preço e Forma de Pagamento

'/CO

2.1. O COMPRADOR pagará pelas quotas R$ 250.000,00 (duzento
e cinqüenta mil reais) no ato da assinatura deste contrato.
2.2. O atraso no pagamento acarretará a incidência da multa
moratória de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1%(um por
^SENC^,

cento) ao mês.

2.3. Este pagamento ficará condicionado à apresentação, peloí
VENDEDORES, dos respectivos documentos da empresa POSTO^
SEGURO-IV DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. listados abaixo
dentro de seus devidos prazos de validade. São eles:

a. Extrajudiciais:
1. Certidão Negativa de débito municipal de Nova
Viçosa/BA;

2. Certidão Negativa do INSS;

3. Comprovantes de pagamentos da contribuição
sindical dos empregados (SINDFESBA Sindicato dos Frentistas do Estado da Bahia)

(referentes aos últimos 03 meses);

4. Comprovantes de pagamento da contribuição
sindical do empregador (Sindícombustíveis Sindicato dos Revendedores do Estado da
w

Bahia)(referentes aos últimos 03 meses);
5. Números de todas as contas bancárias da
EMPRESA;

6. LMC (Livro de Movimentação de Combustível)
devidamente atualizado;

7. Comprovantes de pagamento de toda a parte
contábil, fiscal e do recursos humanos da

empresa (folha de pagamento, FGTS, INSS,
tributos etc.);

8. Comprovantes de pagamento das obrigaçõe£^^3\-^
ambientais da empresa (Ibama etc.);
I^
9. Licenças de (1) Bombeiro, (2) Ambientais e de
(3) Funcionamento da Prefeitura;

o/

b. Judiciais:

1. Certidões de Distribuição da^üsjlãça Federal
da Região do Estado da Bahia;

2. Certidão Negativa de Concordata e Falência;
3. Certidões de Distribuição Cível e Criminal do^
Fórum de Nova Viçosa/BA;

4. Certidões de Distribuição Criminal do Fórum ^
de Nova Viçosa/BA;
Cláusula 03
Imissão na Posse

3.1. A partir da assinatura deste instrumento, a empresa SANTA
CLARA assumirá a propriedade da empresa POSTO SEGURO IV,
assumindo a partir de então total responsabilidade pelos atos de
gestão que praticar em nome do POSTO SEGURO-IV.
Cláusula 04 - Responsabilidades das Partes

4.1. A responsabilidade por todos e quaisquer tributos e encargos
relativos às quotas societárias adquiridas ou ao exercício das
atividades comerciais da empresa, com fato gerador até a assinatura
do presente, correrão por conta exclusiva dos VENDEDORES.
4.2. A responsabilidade desses tributos ou encargos ainda será dos
VENDEDORES mesmo que não tenham sido lançadas pelas
autoridades governamentais competentes ou que os mesmos venham
a ser lançados em nome do COMPRADOR ou dele exigíveis após a
data da assinatura deste contrato.

4.3. Essa responsabilidade abrange os tributos e os encargos de
quaisquer natureza como:

(i)
tributária
contribuições etc.);

(impostos,
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(ii)

trabalhista

(açôés-"^ judiciais,

homologações extrajudiciais etc);

(iü) ambiental (IBAMA. Órgão Ambiental^^
Estadual,

Secretaj-ia

Municipal

de

Meido

Ambiente etc.);

(iv) administrativa (ANP, ANTT, DNIT,
INMETRO etc.);

(v) civil, (vi) criminal, (vii) de relações de
consumo,(viü) de relações comerciais etc.
Cláusula 05

\i ,/

Responsabilidade Trabalhista

^#V°'^"0

5.1. Os VENDEDORES assumem toda a responsabilidade trabalhista
da empresa POSTO MONTEIRO.

5.2. Os VENDEDORES obrigam-se a realizar todas as rescisões
trabalhistas de todos os atuais colaboradores da empresa POSTO

MONTEIRO, devendo portanto pagar integralmente todas as verbas
rescisórias devidas.

Cláusula 06

Irrevogabilidade

6.1. O presente compromisso é ajustado em caráter irrevogável e
irretratável para as partes contratantes, obrigando-as por si, seus
bens, herdeiros e sucessores.
Cláusula 07

Disposições Finais

7.1. As partes declaram que manterão estrita confidencialidade ais^^
todos os dados, valores do presente instrumento.

7.2. A inaplicabilidade ou nulidade, declarada por decisão judiciaí^^í^S^
irrecorrível, relativa a qualquer cláusula ou disposição do presente
instrumento, não prejudica ou altera as demais cláusulas

_

disposições nele estipulados, continuando plenamente válido coim/ JâCQ
relação as partes não alteradas ou suprimidas por decisão judicial. \m
7.3. As Partes declaram que leram e entenderam todos os termos do
presente Instrumento Contratual, sendo certo que foram devidamente

assistidas por seus advogados e que estão bem esclarecidas quanto

às condições contratuais, razão pela qual o presente instrumento é
editado sob a égide da boa-fé contratual, expressando na forma mais
ampla a vontade livremente manifestada pelas Partes.
7.4. Não será admitida qualquer alteração dos termos e obrigações
deste contrato a não ser por aditamento contratual datado m com a
assinatura de todas as Partes envolvidas no presente negòciou irídico.
W/
8. DO FORO

íV

8.1. Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Nova Viçosí

Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais privil^giaá^o que (p
seja, para dirimir toda e qualquer disputa que possa surgir entre as
partes, com base no presente contrato.

As Partes deste contrato, enfim, por estarem assim justas e
contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de

igual teor, para um só efeito,Nuntamente com as duas testemunhas
abaixo.

Posto da Mata/NovaIviçosa/BA, 25 de-fqyereiro de 2020.

'lilái
mta Clara Abast^elmento Lida. Post^Seguro-l

ILtda
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Cirne Nunes de Andrada

Cirne Nunes de Andrade Júnior
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001 -84

ClRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF; 214,281.158-20, Carteira Nacional de

Habilitação; 01372266647, órgão expedídor 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, turlsmoioga, CPF;
216.441.668-60, Carteira

Nacional de

'-^4 V!ÇO'a^^

Habilitação; 02437481186, órgão

sxpedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida Presidente
Getúlio Vargas, 4815, Redenção, Teixeira de Freitas - Bahia, CEP; 45994-000,
Brasil.

«ív' '

ClRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

25/02/1981, casado em

Comunhão

294,837.578-94, Carteira

Nacional de Habilitação: 00637517339, órgão

parcial de

bens, Advogado, CPF;

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 (imitada de nome empresarial SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA, registrada legalmente por contrato social

devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201817947, com sede Avenida São Paulo, 182 . Itabalan Mucuh, Bahia,
CEP 45.930-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica/MF sob o n° 01.771.887/0001-84, 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 localizará
na Avenida Oceânica, 1.428. bairro'Retronílio Leandro, município de Nqya
w

Viçosa - Bahia, CEP; 45920-000.

W

Req: 8!!)0r)0()ü43l230
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84
OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é; - Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores. - Comércio varejista de lubrificantes. - Comércio varejista
de mercadorias em lojas de conveniência 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.

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência'.o^
4930-2/03 - Transporto rodoviário de produtos perigosos.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos "
e obrigações resultantes do contrato social permanece Mucuri - Bahia

CLÁUSULA TERCEIRA. 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, consoüda-se o contrato social, nos termos

da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA.

CIRNE

NUNES

DE

ANDRADE, nacionalidade

brasileira, nascido em

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

Habililaçâo: 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP, residente e

domiciliado na Fazenaa 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, íurlsmoioga, 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,

Rcq: 81'JOÜ000431230
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECilVIENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84
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

osiüc/^:;

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; SANTA CLARA ABASTECIIVIENTO LTDA com
sede na Avenida São Paulo, 182, Itabatan, CEP: 4.5930-000, na cidade de
Mucuri - Estado da Bahia, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia

sob o NIRE 29.201.817.947 em 17/04/1997, e inscrita no CNPJ;-^7^'^^<n\
01.771.887/0001-84, resolvem, assim, consoíidaro contratosocíal:
^
CLÁUSULA PRIMEIRA

'

A sociedade gira sob o nome empresarial SANTA CLARA ABASTECIMENTO

:'i v^cot

LTDA., com sede ina Avenida São Paulo, 132, Itabatan, CEP: 45930-000, na
cidade de Mucuri - tstado da.Bahia;
CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social da empresa é:

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
Comércio varejista de lubrificantes;

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência e
Transporte rodoviário de produtos perigosos
CLÁUSULA TERCEIRA

'

A sociedade iniciou suas atividades em 17/04/1997 e seu prazo de duracão^^-""!^
por tempo indeterminado.

V ^
^

/.

\

Rcq: 819000004.^1230
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

CLÁUSULA QUARTA

O capilai social da empresa é de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000(duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrita
e integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios.
As quotas subscritas do capital social é composta da seguinte forma:
SOCIOS

CAPITAL

QUOTAS

PART.

SOCIAL

CIRNE NUNES DE ANDRADE

R$

160.000.00

160.000

80%

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR
TATIANA BRITO DE ANDRADE

R$
RS

20.000.00
20.000.00

20.000

10%
10%

RS

200.000,00

200.000

TOTAL

20.000

100%

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não podem
odem
expresso consentimento dos sócios,

ser cedidas ou transferidas sem

J'í'

cabendo, em igualdade de condições.

direito de preferências aos sócios que
adquiri-las.
e queiram
Queirarn adauiri-ia«

Vi.-nv/'-

CLAUSULA SEXTA

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

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

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da Sociedade compete aos sócios: CIRNE NUNES DE

ANDRADE, CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR e TATIANA BRITO DE
ANDRADE, em conjunto ou separadamente podendo assinar

individualmente, com os poderes e atribuições de assumir todo o ativo e

passivo^ da sociedade, comprar e vender as mercadorias do seu gênero do
comercio, emitir notas fiscais, pagar e recebar dívida, acertar contas conr*—V—»

credores e devedores, reconhecer saldos, dar e receber recibos e quitaçãte--H^
responder pela evicçâo, assinar recibos © contratos diversos, estipulando '/
cláusulas e condições, firmar compromissos e obrigações, .abrir e encerrar
movimentar contas bancárias, financiamento/empréstimos, admitir e demitir

'

rici[; 8|Q00(KJO'l31230
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SÜCÍEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84

empregados, fazer acordos, descontar duplicatas, notas promissórias, pagar
impostos, recolher o mesmo, fazer alterações contratuais, dar baixa em

documentos, arquivar, verificar, nomear procurador com os poderes judiciais
para o foro em gerai, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao Interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA OITAVA

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

CLAUSULA NONA

Para suas despesas particulares e a título ds pró-labore, os sócios poderãò"^"(^
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-íhe-ão

reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 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 dó/-—\
socio falecido. Caso não convenha este critério, são pagos aos herdeiros ouL.,--V~^
sucessores legais os seus haveres ds capital e lucros liquides apurados até a
I -./

data do falecimento, dividindo o pagamento ern 12 (doze) parcelas mensais eH

l

consecutivas, a contar da data do falecimento, com os juros e acréscimos
I0Q3jo.

Rcti;85900000d31230
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 0 l.77'í.887/0001-84

CLÁUSULA DECIIVIA SECUNDA
cSENC/,,;
O exercício social é coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de

dezembro de cada ano, quando é procedido o levantamento do Balanç
Patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com a

disposições legais pertinentes. Os lucros ou prejuízos tocam aos sócios ná
proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica a critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade,

destinar totai ou parte dos iucros a formação de reservas de iucros, no critério

estabelecido pela Lei 6.404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulado
para futura destinação;

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade possüi;2 (duas)filiais:
Filial 1 - Localizada a Avenida Petrobrás, S/N, Centro, município de Mucuri.

Estado da Bahia. CEP: 45930-000; inscrita no CNPJ; 01.771.887/0002-65 e
sob NIRE: 29.901049527.

Filiai 2 - Localizada na Avenida pceânica, 1.428, bairro Peíronilio Leandro,
município de Nova Viçosa - Bahia. CEP: 45920-000.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As empresas Filiais funcionam com o mesmo Capital Social da Matriz,

CLAUSULA DECIIVIA SEXTA

Os Administradores decísram sob as penas da Lei, de que não estão

impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a

pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato —
contra a economia popular, contra o sistema finaf.ceiro nacional, contra rion

Ucq:S190ÜÜ00431230

Corlifico ü Registre Etb o ii" 97&b9í?53 í,n\ 21/35V2319
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Nome da empresa SANTA CLARA AB.ASTECIMEMTO LTDA HíRE 2S2C161/947

Este documento iwda sar voiificadc sm liílpv/regin.jucfib.ts.jov.if/AUTüNTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 5S95ã6094S552S

Esta cúpia foi atilenticacn digrlaimonte o aasInaaG e'n 21/05''2C1&
por Tiana Rogils M G sà Aisúio • ser.njt.Vis-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ; 0*1.771.887/0001-84

de defesa da cx)ncorrència, 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 cios

preceitos do Art. 1.053/00/2002 e de outros dispositivos legais que lhe sejam
aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIiVlA OITAVA

n;

Os sócios respondem soiidariamente pelas obrigações sociais da empresa
proporção das quotas subscritas do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Fica eleito o foro da domVca de Wiucuri - Bahici, para o exercício e o

cumprimento dos direitosle obVigações resultantes deste contrato.
por estarem assim justos e cçníratados, assinam "jste instrumento.
1.

MuçVi - B^hia. 22 de.,abri! de 2019.
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Nome (Js empresa SANTA CLARA /^i3ASTSCiM£NTO tTDA ^;lRe 2S20131794 7
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REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

21/05/2020

CERTSFSCADO DE

POSTO REVENDEDOR/^gífe

j Razão Sociai

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

; CNPJ

01.771.887/0003-46

! Número de Autorização

PR/BA0199410

i Número Despacho

ANP N° 378

:

I Data da Publicação

12/05/2020

t

; Endereço

AVENIDA OCEANICA -1.428 ■
PETRONILIO LEANDRO - NOVA VIÇOSA - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo Q°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
data. a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a

atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n°
41, de 06 de novembro de 2013.

, Emitido ás 09:50:33 horas do dia 21/05/2020 (data e horário de Brasília),
i Código de controle do certificado; AFC5.F982.8211.1190
1
I

I
t

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanta a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela Internet, no site da ANPrwww.enp.gov.br

htlps:/'posios,anp.gov.br/CertIficacJoPfeview,asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: SANTA CLj\RA ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ; 01.771.887/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda

Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
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 doart. 11 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hltp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:55:31 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: 0A5C.75BE.4466.D0CE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Conaidia RBgulaf'<laüe cJo Empregador

21/05/2020

r
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

■^i.77i,as7/0003-46

Razão SociaISMNTA clara asastí-CIMcNTO ltda

Endereço:

Av oceanica 1428 / petroniliü leandro / nova viçosa / ba /
45920-000

A Caixa Econômic^ Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036,'*de .ii da 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 s/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:ll/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031101490254559803
Informação obtida em 21/05/2020 15:47:50

A utilização d^ste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada *a

verificação

de

autenticidade

no

site

da

Caixa;

www-caixa.gov. br

::llps://consuIla-crf.c8ixa.gov,br.'consull2f;rf/pascc':i.'r(£jl{3nrn?re3SGXj5'

1/1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CMPJ: Oi.771.887/0003-46
Certidão n°: 11630975/2020

Expedição: 21/05/2020, às 15:11:27
Validade: 16/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.
Certifica-se que SANTA CLARA abastecimento LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CMPJ sob o n° 01.771.887/0003-46, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n"^ 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade

no

portal do

Tribunal Superior do Trabalho

na

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Ba.nco

Nacional

de

Devedores Trabalhistas constam

os dados

necessários à identificaçâo das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais

recolhimentos

trabalhistas, inclusive

previdenciários,

a

no concernente aos

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.

Emissão: 20/05/2020 11:02

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETAItIA DA FAZENDA

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

Certidão N°; 20201463199

ru-oAo soci.M.

SANTA CL.ARA .AJt/SSTEClMTNTO LTDA
C.NPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.771.8H7/0003-I6

158.Í8U.5l)2

Fica certificado cjue não constam, até s presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física ou jurídica adma
identificada, reialivas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P^ica,do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriorme{)lB.'

Emitida em 20/05/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a-partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUIVIENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSFETORIAS

FA2ENDÁR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.b3.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original do inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazortda.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÉANICA, 2094

oSENCid

ABROLHOS ■ NOVA VIÇOSA. BA

CEP; 4S920-000

CNPJ; 13.761.531/0001.49

^WÇO^
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000139/2020.E

Nome/Razão Social: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
Nome Fantasia:

REDECNA

Inscrição Municipal:

000051070

Endereço:

AV OCEANICA, 1428
PETRONILÍO LEANDRO

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003.45

NOVA VIÇOSA - BA

CEP: 45920-000

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

21/05/2020

com base no Código Tributário Municipal.

^rlidão válida até: 20/06/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 0600004880410000053609030000139202005210

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

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

impresso em 21/05/2020 ás 15:17:17

Ji.-.'í.'J =- T\,'?=
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Novn Viçosa/HA 23 de junho de 2020.

Dii: Gíiiiinclc ilo Prefeito
i':ii-ii: híi-'U>i' Juriciico
^

Solieiio ii csia Asscssoria analise o Emissão tic Parecer Jurídico cm aicndimcnto a Sccrclaria

Municipal do Adniinistrai;ão que encaminhou documentos para allcraçcão contratual da Empresa
POS 10 Sh,CilJRO iV- I)]-,RIVADC)S Í^R PHIRÓLBO LTDA, Rclcientc ao lh"cgão Prc.scncial/
Rooisiro de Preços n" 146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n° 654/2019. cujo objeto do
coiiiraio é Registro de ih-cços jiara futura Aquisição dc Combustíveis e Lubrificantes para Veículos
Aiitonioiorcs, com o Fornccimeiuo dc forma parcelada, para atender as demandas das diversas

Scerciarias Municipais, conforme de.scrição. características, prazos e demais obrigações c
inibrmnçòc.s constantes no Termo dc Referência do ANBXO I deste Edital, que dele faz parle
iuteeranie.

W

Av, Oceânica, n° 2G94 - Abrolhos l-Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tol.:(73) 32t)8-1124
Segundo Teimo Adilivo ao Canirato n'1072/2016-FLS. 1 de 2

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
tSTAOO DA BAHIA

l'Aiu:fi':i< .Iriuniro

1'roccsso Administrativo n'\ 814/2020.

Pregão Presencial SRI'n". 14(1/2019.
Soiiciiantc; Secretaria Municipal cie Administravão.
Origem; Comissão de Licitação.
t)IRI':iTO

ADMINI.STUATIVO.

CONTRATO.

RI^OlUíANtZAÇÃO

LICITA Ç.\()

V.

.SOCHITÁIÍIA.

INCORfORAÇ.ÃO. CO.NTI.MJIDADi: DA KXiXTJCÁO
CONTUATL^Al.. I - /\ilinissil>iliíl;iclL'. Ail. 7S. iiicisi» VI il:i l.ci
ii"S.r.C(í/'>.'i.

I. Kelalório.

Os prc.scnics autos vieram para emissão dc parecer ao Processo em epígrafe, iniciado com a

solicitação rormulada pela empresa POSTO SliClURO IV - DERIVADOS Dli PETRÓLEO l.TDA.

que inlbmiou que foi incorporada pela emprc.sa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTD.A.
requerendo que .sejam alterados os contratos llrmados com o Município de Nova Viçosa.
Instrui os autos os seguintes documentos:
a) Solicitação dc Parecer .lurídico;

b) Requerimento c documentos da empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DlPETRÓLEO l.TDA:

c) Documentação sobre a incorporação:
d) Edital:

e) ConlralüS.
Eslc c o hrcvc i-chilóri». Pnsso a maiiileslar-me.

Trata-sc dc consulta acerca da jiossibilidade de alteração dos contratos ílrnuidos com a

POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, cujo objeto é o rornccimeiito de
[jarcclado de combustíveis a diversas secretarias niunicipai.s.
A emprc.sa POSTO SEGURO IV - DI-iRI V ADOS DE PBTRÓIJ-O LTDA informa através de

oHcio encaminhado à Secretaria de Admini.stração que foi Incorporada pela empresa SANTA
CLARA ABASTECIMLN 10 LTDA. Para taiiin. apresenta o Instrumento ]'arlicularda Incorporação,
onde a empresa incnrporadora assumi todas as obrigações oriundas da aquisiçfio.

Desta forma, o objetivo do presente parecer c saber se pode ser iranslérida a responsabilidade
pela c.xccuçãü do contrato à empresa SANTA CLARA ABASTIvCIMENTO LTDA devido à
incorporação da contratada POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PI-TRÓLEO LTDA.

Avcnicl.i Oceânica, n5 293'!- Bnirro Aljrollios - Nova Viçosa/E>A - CCP.;•15.920-000

>';t::iiíii
|
(Ic

.1'

\£V

.H

J^l l-s-V

<^

/"sy

MUNICICIO DE NOVA VIÇOSA

^

ESTADO DA QAHIA

»>j

5-

oar-

Cuniprc ciosta IbrinàTHízcr o concciln sdItil* iiKtirpciraçmV^^íÉS^Í^acnrdo cc)rir^ê^iifír227 da
l.oi cic Sociedades Anônimas, "(.,.) é a opcravão pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em lotios os direitos e obrigações". .\!a mesma linha, o Código Civil cm
seu tirl.l.l 16 ims di/. c|uc "na inetirporação. uma ou \"ãrias sociedades são absoj'vidas por outra, que

lhes sucede em todos o.s direitos e obrigações, devendo to^las aprová-la, na forma estabelecida para
os respectivos tipo".

Neste sentido, é o magistério de .Aiulré Luix. Santa Cruz Ramos "Na incorporação, portanto,
haverá a extinção d:i(s) sociedadcs(s) inetirpor:idas(s). mas não surgirá uma nova sociedade..Apenas
a sociedaile incorporada dcsaptireecrá, e será sueedida em lodtis os seus direili^s e obrigações pela
sociedatle incorporadora".(Ramos..André Luix Santa Crux. IIm]íre.saria] csqucmaiixado. 3. IZd.rev..
aluai, e ampl. - Rio de Janeiro: forense; São Paulo: N'íélodi>. 2(H3. p. 374).

Sobre o lema, o ari. 78 da Lei 8.666/93. em seu inciso VI. diz que "coiisliliii motivo pana a
fcscisão do coiilfalo a subconiraiação total ou parcial do seu objeto, a a.ssociação do contratado com

oiitrcm. a cessão ou iransfcrcncia. total ou parcial, bem como a fusão, ci.são e incorporução, não
admitidas no edital e no contrato", (negrilci).

Como SC vcrillca ilo le.xio legal, a incorporação, por si só. não é motivo para a rescisão do

coninilo administrativo. A rescisão contratual cm razão dc incorporação da cmprc.sa contratada
apenas .se justillea. se não admitida no edital c no contrato.

Pela simples leitura do inci.so IV do ari. 78 tia i.ei 8.666/93. não se pode inferir que seja uma
proibição de plano. Para tanto, sc valemos da jurisprudência dos nossos Tribunais de Contas c cm
especial a do Tribunal de Contas da União - TCU.

O Rgrégio Tribunal ile Contas da Unicão ao longo dos anos vem flexibilizando seu

entendimento acerca da possibilidade de cessão, fusão c incorporação. Desta forma, através dos

acordàos 1 13/06, 2.071/06 e 634/07 o TCU permite a coniimiidadc da execução contratual ainda que
não e.sicja prevista cm edital. Vejamos:
(...)

9.2.1. c.stc Ti-íbiimil não encontra óbices a que a empresa Camter

Ctiii.slruçõc.s e Emprecndimenlos S/A, resultante da cisão da empresa
Terçam Engenharia e Empreendimentos Lida., venha a celebrar o
eontrau. resultante da licitação n" 32/02-6, Lote 1, desde que:

9.2.1.1. no processo tic coiilraiação. reste efetivamente comprovado o
atendimento, pehi Camter,de (otias as comlições dc babililação c qualiilcaçào
no
., „ , .

edita!
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<X2.1.2. hajii c.\|iic.s.sa previsão no correspondente icrnio de"tí?iíflS2ífcirseniido
de que a Camtcr Consiriiçòes c Empreendimentos S/A e a legítima sucessora
da IVrcam Engenharia c Empreendimentos Ltda. relativamente aos direitos
advindos il:i relerida C<'nconcneia n" 32/02-6. lote I:

9.2.1.3. o eventual contrato seja celebrado nos c.xatos lermos previstos no
edital tia citatia ConeoiTcncia e da proposta apresentada pela Tcrcam.
vencedora

do

certame

relalivamcnle

ao

l.ole

1;

e

9.2.1.4. não haja outros líbiecs legais c permaneça o iniercs.se da
adminislraçãt)

na

cleiivação

da

contratação:

(...)(Acordai) 1 13/2006 - Plenário)
(...)

9.4. comunicar à .Secretaria dc Estado da Agricultura, Pecuária e
.A hasteeiincuto do Distrito Federal - .SEAP.A/DF (pie este Tribunal não

encontra óhíccs a ipic a Construtora L.I.A Ltda. dc prosscguinicnto à
execução do Contrato n" 0()1/2001-.S.AA/UF,celebrado ein decorrência do

Edital de Concorrência Pública n" ()01/2n00-CEL/SA.A/l)F, desde (jue:
9.4.1. no procc.sso referente ao aditivo contratual reste efetivamente
comprovailo o atendimento, pela Construtora IJA Ltda.. de todas as

condiç(")cs de habilitação c qualillcação previstas no edital licitalório;
9.4.2. o eventual aditivo ao contrato seja celebrado nos exatos lermos

previstos no ctlital da cilada Concorrência c da proposta aprc.sentada pela
antiga
Construtora
Gauiama
Ltda., vencedora
tio
certame;
9.4.3. não existam outros óbices legais e/ou judiciais; c
9.4.4. permaneça o interesse da .Administração em dar continuidade ao

contraio

em

referência.

resguardado

o

interesse

público;

9..5. alertar a 4" Secex que ressalte, no ofício que vier a .ser expedido, que a
inexistência de óbices :i que a Construtora L.IA Ltda. prossiga na execução do
contrato se refere exclusivamente à questão discutida nos autos (pretensão
suscittuiti pehi Construtora IJA Ltda. em face do que foi acordado no
documento Protocolo e .lustiílcação de Cisão Parcial de lis. .51/66).

permancceniio inalteradas eventuais restrições que tenham .se originatio de
outras irregularidades:
(...)(Acordão 2()71/2()()6-Plenário).

Sumário:

C()i\.SULTA.

POSSIIÍILIDADE

DE

ALTERAÇÃO

SUBJETIVA DE CONTILATO CU.IA CONTRATADA PASSOU POR

CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUS.ÃO. DESiNECESSIDADE DE

PREVISÃO EM EDITAL, MANTIDAS AS DEiVlAIS CONDIÇÕES
PREVLSTAS

NO
ACÓRDÃO
LI()«/2()0.3-PLENÃRIO.
CONHECIMENTO. RESPOSTA AFIRMATIVA. COMUNICAÇÃO.
ARQUIVAMENTCT Nos lermos do art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993. se

não há expressa regulamentação no edital c no termo de contrato disjwndo de
modo diferente, e possível, para atendimento ao interesse público, manter

vigentes contratos cujas contratadas tenham passado por processo de cisão,
incoiporaçào ou fusão, ou celebrar contrato com liciluntc que tenha passado
pelo mesmo processo, desde que: (1) sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os rei|uisiios dc habilitação exigidos na licitação original:(2)
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do eomralo: (3) não haja
rá^iiuijtiifM
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"^cTiiízo à cxccuçrm do objcio pnciuatlo: c (4) liaja a amicncur~éíTfk?ssa da
Adininisliação à coiuinuiciadc do coniraio.(Acordão 634/2007 - Plenário)
Não poderia doi.\ar tic irazcr parfe tio volo do Ministro Marcos Vinieios Vilaça, relator do

Acórdão TCU n.° 2071/2006. cpic assim, naciiicla oportunidade, sc posicionou da seguinte Jbrma:
[•••]

5. .Acerca da legalidade de lustu). incorporttçfio ou cisão em contratos
administrativos, frente ao disposto no uri. 78. inc. Ví, da Lei n° S.666/93. o
1CU entendeu,em con.sulUi formulada pela Câmara dos IDepiitados. por meio
do .Acórdão 1.108/2003 do Plenário, que é possível a continuidade dos
contratos, desde que sejam ob.ser\'ados os seguintes requisitos: - tal

possibiliilade esteja pre\'isia no edital e no eonlralo; - a nova empresa cumpra
os requisitos dc habililação originalmente previstos na licitação; e - sejam
mantidas as condiçòo.s originais do contrato.

6. Vale tli/.er. aceira tio primeiro requisito, que o Tribunal vem evoluindo

para considerar que. restando caracieir.íadü o interesse público, admite-se a

continuidade do contrato, ainda t[ue não prevista a hípóicsc de reorganização
empresarial no edital e no contrato. Essa é a posição, aliás, da ünidatle
"Iccnica. do autor da representação c cio órgão contratante do Distrito Fcdeial.
Atlemais, está conlida no reccme Acórdão n" 113/2006 - Plenário.
7. Penso ser louvável a evolução jurispriidencial ocorrida no TCU sobre essa

matéria. A dinâmica empresarial inerente a um mercado competitivo c
globalizado, que impõe a necessidade de alterações na organização da
.sociedade para a sua própria sobrc\'ivcncia. não pode líctn' engessada por falia
dc pre\'isão, nos contratos adminislrativo.s, sobre a possibilidade dc alteração
organizacional. ])or meio de cisão, fusão ou incorporação.
S. A proibição dc alteração cia organização da sociedade contratante com a

Administração Pública poderia, ao contrário do desejado ]iela norma, levar ao
seu enfraquecimento e. assim, oferecei- risco.s à plena e.xecitção contratual.
9. E sabido que. nos contratos tKiminislralivo.s, a Administração Pública
participa com supremacia de podcros na relação jurídica, com supoile no
objetivo de fazer prevalecer o interesse público .sobre os iniere.sscs
particulares. E para isso, a Administração dispõe de prerrogaiiva.s, entre elas
a possibilidade de alíerar ou rescindir tinilaiertilnienle os

ajustes e dc aplictir sanções legais.

10. Assim, a previsão conlida no arl. 78. inc. Vi, no que tange à ocorrência dc
lusão. incorporação ou cisão, deve .ser vista como uma prerrogativa, uma
laciiklatie da Administração, c não como uma conseqüência direta e
inexorável da reorganização empresarial, que iiâo admite avaliação acerca tio
interesse público na adoção da meditia
extrema.

11. A rescisão há de ser aplicada tiiiando a hipótese pi-cvi.sia no dispositivo
mostrar-se inconveniente para o serviço público ou qtiando ferir os princípios
básicos da Acimini.siração Pública,(grilos nosso.s).

IMiiliiul ilu
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Ncsia linlia de inielecçào, o lioiilrinador Marçal Jiistvn I-ilííiVl^.^qírica que aponasStnTrTjírie a
rescisão coniraiual. em razão de incor]iorai;ào da contraiacla. caso dcmonsiradc pela Adininisiravào o

prejuízo que csia operação poderá causar;
"A nuUabilidade elo contraio aciminisiralivo retrata essa diniimicieUielc da

realidade e é rcIlcNo do ptiiicí|TÍn de e|ue a situação CNislenlc no inoinento da
coiuraiaçào (rccliiis. dei licitação) não pode ser congcladei ou ioiiiacla

inallereivcl. A diiuiinicidadc da lealieiailc exige que as soluções mais
adeciuadas a stttislázer o iiUcics.se páiblico prevaleçam sempre. (...) A
incorporação, fusão oit cisão podem ou não (Viislrar o cunho pcrsoinilíssimo

(Iti contralação administrativa, c a .-\dniinislraç:"io do\'e sempre demonstrar o

prejuízo que estes c\'enlos causem na execução do coiUraio, Aiiuiti ipiaiHÍo
inoxislir \cdaçào cxprc.s.sa no instrumento convocatório. cs.sa opcrtiçòes dc
reorganização empresarial podem acarretar a rescisão do contrato sc liucm

instrumento dc frustração dc regras disciplitiadora.s da licitação, o cpie dc\'cr!i
ser cvidcnciailo caso a caso".(Marçal .lustcn Filho, in Comcnlário.s à l.ci dc

Licitações c Cotilrtnos Administrativos. .S" cd.. São Paulo. Diaiélica.iy').S. p
548).

Vale ressaltar, ainda, que ti coiuraladti inlbrma. dc acordo com docutuciUtiçtlo. que a
iticorporaçào cm análise não implica cm dcsconiinuidadc do contraio cm epígrafe: cujo serviço do
qual c objeto permanece sondo prc.slado nas mesmas condições.

A.ssim. uma vez ])rcsenícs o.s rec|iii.sito.s exigidos pela Corlc dc Comas para a maiuttcnçào dc
coiUralo no caso de incorporação, caberá ao iirgão avaliar a oportunidade e coiivcnicncia de manter
ou rescindir o cotilralo.

Sc a execução do objeto do contrato não será afeiadti pela no\'a forniaiação societária da
cnniraiiula. nada impede que o nu\m sujeito po.ssa legitimamente suecdè-la cin todíis as obrimtçòes

avciiçadas, podendo inclusive Itizê-Io em melhores condições,como .se pode presumir principalinetile
nos casos dc lusão ou incoiporação.

Fm lace do exposto, não vislumbramos óbice à Administração Urinar o termo adilivo.
transmitindo a execução do conirítlo à empresa incorporadora SANTA CLARA .ABASTI-CIMFNTO
LTD.A. nos lermos da lundameniação.

Nesse diítpasào. icm-sc que c possível, cm icsc, a eoniiiiiiidadc do contrato, através de Icrmo
aditivo, desde que a Administração cerfilK|uc-so de qnc a iiicorportiçfio promovidtt não acaiTctará
prcjitizt) pttra a c.xecitçâo do contraio, c somcnle se mtinlidtis imitis as condições inicialmente
paciiiudas. inclusive no que Umgc aos requisitos de habilitação c qualillcaçào técnica.
Í\iL'ina > t:(\
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l'or llin. aercsccnU) qin-" o parecer ciuc siibmcUi ncsie inomciilo não é vinciilanle. pois nas
palavras lie Gasparini "o parecer \'ineulanle é. lui mínimo, estranho, pcns .se a aiiloriclatio competente
para clecuür há ilc observar .suas conclusões, ele líei.xa de ser parecer, opinião, para ser decisão"
(GASlhARINI. Diógenes. Direito Administralis'o. X.ed.hditora .Sarah:a.^()3.p. S7),
D.sie é meu iiarecer.

Submelo-o à apreciavão da auioridade

má.vima deste Ndimieipií^^V

^ yí

N"ova Vivo.sa. 2o cie junho Je 2020.

Datiiel Teles Carvalho Mticliado
Advomiclo-OAiVBA2S,100

w
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I)ti: CrllbillClL' (io Pi-L-Ccilíi

An: Setor de Ib-ctjiM)

4

o Picíciltí Municipal de Nova Viçosa, listado da Rahia. no uso dc .suas^'Ã>---<á^'7
:unouivíK\s loyais. uulorr/a a Prcgocira i\ procalcr iodos aios adininislmlivos necessários

para aieiulinicnlo a Sccrciaria Municipal tic Administração, para alteração contratual da
lunprcsa P0S'["O SI-GIJRO IV- DBRIVADÜS DE PETRÓM-0 I.TDA. Referente ao
Pregão ]'rcsciteial/ Registro de Preços n" 146/2019 vinculado ao Processo

Aclmini.siraiivo n" 6.54/2019, cujo objeto do contrato é Registro dc Preços jjara futura
Atpiisiçan dc Cmnbuslíveis c Lubrilicantc.s para Veículos Automotores, com o
Pornccimenlo dc forma parcelada, para atender as demandas das diversas Secretarias

Municipais, conforme descrição, caractoríslicas, prazos e demais obrigações c
informações con.-^lanles no Termo dc Rolercneia do ANEXO I deste Edital, que dele faz
parle inlegranlc. Itm eonformidacio com o Parecer .lurídicn.

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos t Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-maii: gabineteclonrefeílottBnova.vicosa.ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

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
nâo 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 (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8,212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:55:31 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: 0A5C.75BE.4466.D0CE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h ttps://$€rvícos.receita,fazenda.gov.br/Servicos/certdaolntemet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao

16/09/2020
BRASIL

(HTTP$://60V.BR)

fií

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ:01.771.887/0001-84 - SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
Período:01/01/2020a 16/09/2020

Código de conffole
0A5C.7SBE.4466.D0CE

Tipo
Negativa

Data-Hora

Data de

emissão

validade

10/02/2020

08/08/2020

19:5531

Situação

Segunda via

Válida
Prorrogada
até

(/ServIcos/certidaolnternet/PJ/Consultar/EmiteSegundi

06/12/2020

8660.8987.5AA0.916D

Positiva

10/12/2019

com

15:10:59

07/06/2020

Válida

Prorrogada

efeitos

até

de

05/10/2020

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunr

negativa
ECA8.5060.FA6C.BE03

Negativa

08/11/2019

06/05/2020

12:08:06

Expirada
Prorrogada
até

(/Servlcos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmlteSegund.

03/09/2020

AFE8.25EÜ.C3DD.FE20

Negativa

09/09/2019

07/03/2020

Expirada
(/Servicos/certldaointerrei/PJ/Consultar/EmiteSegund

10:44:42

467E.C290.DC9B.5349

Negativa

20/08/2019

16/02/2020

Expirada

14:03:56

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunc

Ejipiràde A dâtâ Oe v^liO^de(U certidão
Os dtos praucádos eriue a data de emissAd e data de vatidade da certidão pprmjnKem vilidos.
Sxplnda Prerregida; Adai» de veiidedc da certidio expirou,O pta^o ae vàltdâde oku refiidio 'o« prorrogado pela ^neria Conjunta £55/2020|OOü 24/02/2020)e/ou Portária Conjunta n*
t.178/2020(DÔU 14/07/2020)

Válida P/orrogada: O pra^o de validade desta certiQio foi prorrogado pela Portaria Conjunta n* 5$£/2020(ODü 24/08/2020)e/ou Portana Conjunta n" 1,17&f2020(OQU 14/07/2020).

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

https://servicos.recelta.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consullar/RelacaoCerlidao
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 17/09/2020 17:3:

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20202673574

RAZAO SOCIAL

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

046.614.090

01.771.887/0001-84

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

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

Emitida em 17/09/2020, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wwv/.sefaz.ba.gov.br

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

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

CEP:45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000299/2020.E

Nome/Razão Social: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
Nome Fantasia:

REDE CNA

inscrição Municipal: 000051070
Endereço:

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46

AV OCEANiCA,1428
PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45920-000

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 MUNlCtPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em

14/09/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida alé: 14/10/2020

'Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 7600005125520000053609030000299202009142

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

https://novavicosa.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Impresso em 16/09/2020 às 20:06:02
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.771.887/0003-46
Certidão n®: 23597457/2020

Expedição: 16/09/2020, às 20:08:41
Validade: 14/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SANTA CLARA abastecimento LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a)

no CNPJ sob o n° 01.771.887/0003-46, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art.

642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de

24

de

agosto de

2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores

à

data

da

sua

expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos,

agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

(http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

necessários

à

de

Devedores

identificação

das

Trabalhistas

pessoas

constam os

naturais

e

dados

juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos 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.

Consulta Regularidacle do Empregador

16/09/2020

Voltar

mprimir

C£UX£k
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

01.771.887/0003-46

Razão SocialSANTA clara abastecimento ltda

Endereço:

AV oceanica 1428 / petroniuo leandro / nova viçosa / ba /
45920-000

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.

Validade:12/09/2020 a 11/10/2020

Certificação Número: 2020091202265838503159
Informação obtida em 16/09/2020 20:11:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov,br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.|sf

1/1

Nova Viçosa - BA,28 dc Setembro de 202(ll^t

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Contabilidade

Em acordo ao Ofício Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de viação, obras
e serviços públicos, solicitando Prorrogação da Vigência do Contrato N°.2554/2020,
firmado entre as partes em 03 de fevereiro de 2020 com Vigência até 30/09/2020,

passando sua Vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020 cujo Objeto
Constitui Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Viação. obras c serviços públicos na Sede do

Município e/ ou demais Distritos, Conforme especitlcaçõcs, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema dc Registro de Preço N°

146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços N° 195/2019.
Contrato fumado com a Empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,

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

IDA
PREFFJT

UNICIPAL

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

^
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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso exjsediente, 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 oara Secretaria de Municipal de Viacão, Obras e Serviços
Públicos decorrente da presente solicitação será custeada pelas UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

208

Secretaria Municipal de Viaçao, Obras e Serviços .

Poder

Públicos
Unidade

20801

Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços

2.039

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de

Públicos
Atividade

Viaçâo, Obras e Serviços Públicos
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

42

Rovaities/FEP/ANP
.V

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

208

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

Vi

Públicos
Unidade

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

20801

Públicos

Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta

Atividade

2.043

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

00

Recursos Ordinários

Seletiva

Fonte

Nova Viçosa - BA, 28 de setembro de 2020.'

^
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LINDOMAR SÂÜAMIM FONSECA
ORO/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica,3100,-Abrolhos(Nova Viçosa-BA,45920-000 ' «
Fone:73 3208 1124 E-mail: controladorianv@email.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

^
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Nova Viçosa/BA 29 de setembro de 2020.

Do: Gabiirete do Prefeito
Para: Setor Jurídico

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

Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. Solicitando
Pron-ogaçào da Vigência do Contrato N°.2554/2020, firmado entre as partes em 03 de Fevereiro de
2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020 a partir do dia
01/10/2020, cujo Objeto constitui Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos na Sede do
Município d ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no
Ane.xo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço N" 146/2019 na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços N" 195/2019 com a Empresa POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00

incorporada SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
01.771.887/0003-46.

>vii

Profcitb Mdnici^al

Av, Oceânica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n'1072/2018-FLS.15de2

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n''.S83/202()

Pregão Presencial n°. 146/2019
Interessado: Secretaria Mimicipal de Vinção, Obras e Serviços Públicos.
Assiuilo: Análise do Segundo Tcriiw aditivo para prorrogação de vigência conlralmiL
Direito

Administrativo.

Licitações

e

conlralos.

Minuta
de
aditivo
contraturd.
Pronognçào
excepcioral de vigência. Fundamento jurídico; art.
65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATORTO.

Trata-se dc consiiha sobre os aspectos Jurküco-fbrmais da minuta do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato n°. 2554/2020. finnado com a enpresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO

LTDA cujo objetivo c a prorrogaçtlo dc sua vigência ate o dia 31 dc dezembro dc 2020,
considerando o objeto eontratiuil que c o íbntecimcnto parcebdo de combustíveis para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Viaçào, Obras e Serviços Piáblicos.
No que importa a presente aniílise, os autos, vieram instntidos com os seguintes
documentos: a) solicitação do Secretário Municipal de Viaçào, Obras c Serviços Públicos
justificando a necessidade da alteração; b) Contrato; c) Temio Aditivo;
E o relato do essencial

2. ANÁLISE PRELIMINAR.
Analisando o procedimcnio realizado, verifica-.se que o requerimento lòniiuhdo se restringe

a prorrogação de prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta anparada no ail. 57,
II, § 2® da Lei 8.666/93. Adeirais, nota-sc que o iiKsmo csLí sendo cunprido som qualqtier prejuízo
à Administração visto cjuc os serviços vêm sendo executado.s rcgulaniienlc, sem manifestação
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Para o exame da alteração pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, c
inprescindívci a classificação do objeto contratual quanto <i sua natureza.

Em regra, a diuaçào dos contratos dessa naaireza (serviços contínuos) não póde-^lpcrar o
limite de 60 (sessenta) meses, por tnposição da Lei n" 8.666/1993. No caso cm tck», a alteração

pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.

•

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

Vcjanx)s:
Art.65. Os ccintnilos regidos por esla Lei pndersifl ser alterados, com as destilas
jiistilicalivjs, nos seguintes casos:
I - iinilalcr.ilnviitc pela Administração:

a)i]iiiindo houver nxidificaçâo do projeto ou das espccific.tçòes, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b)quando necessária a modificação do valor contratual cm decorrência de acrcscinw ou

iliminiiiçào quantllaiiva de seu objeto, nos limites permitidos por esla Lei;
II - poracordü das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a modificação do regirtj: de execução da obra ou serviço, bem conw

ild mkkío de fomeciittenio. cm face de verifieação técnica da inaplieiibilidade dos icniios
coniialuais oiigináiios;

c) quando necessária a nBdificaçào d.a fomta de paganKitio. por imposição de
circtmslàncias supervenientes, mantido o valor inicia! atualixido, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronogr.inta financeiro fi.*ado. sem a coiTespondeitie
contraprestação de íbmecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
cuniraladu c u retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fomeeitrcnto. objetivando a iremutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do

contrato, na hipótese dc sobrcvirem fatos inprevisivcis, ou previsíveis porém dc
conseqüências incaiculávcLs. rctardadores ou impeditivos da execução do njusiado, ou.

ainda, em caso dc força niiior. caso forluiio ou fato do príncipe, configurando álea
econômica e.xlraordinária c exiracontralual.

tRedacào dailn t>eb lati n° 8.8S3. de

IW)

^ le O contratado fica obrigado a aceitar, nas mcstius condições contratuais, os acréseinus
ou .supressões que se fixerein nas obras, serviços ou comt>ras. até íõlo (vinte c cinco por
cento)do valor inicial alualiiudo do contrato, e. no caso particular de rclbutu de cdificio ou
de eqiiip.ntienTo, até o limite de 50% (cinqüenta porcento) para o.s seus acréscimos.

!i u' Ncnbüinei6fÓ6cimn ou cupiescao podoiá exceder oc liiiiilufl of.tnhalacidoo no parágrafo.
iinioriiiri

§ 22 Nenhum acréscimo ou supressão poderá e.xccdcr os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:

(Redação dada nela lu:i n" ').(í4S. de I'?9X1

I -(VhTADO)
(Incluído nela Lei n"9.MS. dc 19')R>
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(liicliiido

nela Ixi n"9.r>4S. de lüOSi

^ T- Se no coninito não houverem sido contcnplados preços unitários para obras ou
scrviço.s, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os linátcs
estabelecidos no í indcstc artigo.
§ 4a No caso de supressão dc obras, bens ou serviços,se o contratado já houver adquirido

üs ntalcriiiis c posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela AdinliiLsiraçâo
pelos custos de aquisição regularracnie comprovados e tiBnelariamcntc corrigidos,
podendo caber indeniaição por outros danos eventualmente decorrentes da supressão,desde
que icgubmxmic corruirovados.

5 5tt (Quaisquer tnbuios ou encargos leg.tis criados, alieraJos ou c.xiiiitüs, bom como a
supcrveniência de disposições legais, quando ocoiridas apcSs a data da upicsenlaçào da
propiKsia. de comprovada repercussão no.s preços contratados, myücarào a revisão destes
para mais ou para menus,conforme o caso.

^ 6^ Dn havendo allençâo iinilaioral do contraio qiic auincnic os encargos do coniralado. a

Adinmislraçào deverá restabelecer, pnr adilameiilo, o equilíbrio ccnnôinico-financeiro
inicial.

§ 72(Vín-AD0)

5 8e A variação do valor eonlratua! para fazer face ao reajuste dc preços previsto no
próprio conirjio, as atiuilizaçòc.s, conpensaçòcs ou penalizações financeiras decorrentes
das eundiçòes de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares atá o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mestixi, podendo ser registrados por sinçiles apostila, dispensando a celebração de
ad itamenlo.

No

presente

cítso,

verificti-sc

taiiilícjii

que

a .solicitação

fomuiLitja

se

encontra

consubstanciada no artigo 57, II, § 2"da Lei 8666/93 qtie as.sini dctcrntina:
An. 57. A duração dos contratos regidos pot esta Lei ficar.í adstrita à vigência dos
ivspeciivos ciéditos oivameniários, okcIo quanto aos relativos;
II - ií prestação dc serviços a serem excetuados de fonrvi contínua, que poderão ler a sua

duração pionogada por iguais o sucessivos períodos com vistas à obtenção dc preços e
condições nuis vanrajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada

pela Ixti n"9,(>4S. dc ÍWK)
§ 2ü Toda prorrogação dc prazo dovcrtí ser jusiificnda por escrito e previamente autorizada
pela autoridade conpclcnlc para celebrar o contraio.

Ainda quanto à.s jasliíicalivas técnicas apresentadas, relcntbre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou einitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa
tarcià envolve aspectos de ctirátcr emincnlcincnic técnicos, além dc ponderação dc conveniência e

oportunidade, sendo, poilanto, de competência excliusiva da Administração,
Cunprc, porcin, alertar que a 'Teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos

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

serviços e a aprovação fonrtal peLi autoridade competente supridas peh apresentação da motivação
c interesse expostos nas commticações intcnias. Os deiriíiis requisitos serão a seguir trauidos.
A) Da twssihilidade de alteração.

A Lei dc Licitações cm seu art, 65 da Lei 8.666/93 pernátc a ahcração c o art. 57 a sua
prorrogação.

B) Interesse expresso da contratada.

Constala-sc que liá interesse por parte dacmiircsa coiiiratada na allcraçào coniratuaL

Q Prestação regular dos seiviços até o nwmcnto.

Verifica-se que a einpresa está prestando os serviços para o qual fbra contratada e não liá
iicnltuma alegação de não citmprittKnto pelo setor interessando
D) Da manutenção das condições iniciais de hahUitacãn nela empresa contratada.

Quanto à niatuilcnção das condições de habilitação da contratada, a Adinniistração jutilou aos

autos os seguintes docunientos: Certidão de ReguLaridadc do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Municipais, Certidão Negativa dc Débitos Bstaciuais, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, bem conw certidões que demonstram a rcguhridade fiscal c junto ao FGTS, Certidão

Negativa de Débitos Tributários.
4. CONCLUSÃO.

Pek) exposto, restrita a presente aitálisc aos aspectos juridico-formais, manifesto pcb

aprovação da minuta do terceiro tcrnw aditivo, levando cm consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
cm 90 (noventa) dias, bem con» os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, opino pela possi"bilidade de realização do aditivo requerido, tios tennos do artigo 57, II,
§2" da Lei 8.666/93.

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

ArivogniJo -OAf)/GA 2B.IDS

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado -OAB/BA 28.109
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ATA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2554/2020

SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 883/2020, VINCULADO AO PREGÃO
PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 196/2019.

A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos trinta dias do mês
de outubro de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de
atender á solicitação da Secretária Municipal de VIação, Obras e Serviços Públicos
com objeto Prorrogação da Vigência do Contrato N°,2554/2020, firmado entre as

partes em 03 de Fevereiro de 2020 com vigência até 30/09/2020, passando sua
vigência até o dia 31/12/2020 a partir do dia 01/10/2020, cujo Objeto constitui
Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de VIação, Obras e Serviços Públicos na Sede do
Município e/ ou demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço
N° 146/2019 na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços N" 195/2019.

Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a empresa SANTA
CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N° 01,771.887/0003-

46. Considerando a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria

Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no Município e/ou demais
Distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 130.813,69 (cento e
trinta mil oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos) de acordo com o

relatório de acompanhamento da execução do contrato, tendo em vista a
necessidade de manter o Fornecimento de continuo para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. Considerando
ainda Parecer Jurídico favorável pela possibilidade/viabilidade da prorrogação de

prazo ao contrato a partir do dia 01 de outubro de 2020 até 31 de dezembro de
2020. Devendo após a devida homologação pelo chefe do Poder Executivo, da

nossa decisão, proceder à devida publicação nos meios legais para que surta os
efeitos desejados. Nada mais havendo a reiatar, deu-se por encerrada a reunião.
Assim sendo, eu Cláudia Otto Cruz Moreira, Pregoeira lavrei o presente registro de

acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por mim e
demais equipe de apoio. Encaminhamos os presentes autos, acompanhados deste
parecer, para fins de assinatura do termo aditivo pelo Sr. Prefeito e pela empresa
contratada, na forma da Lei.

Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia Qr C. Moreira

Pregoeira

Ivaniize S. Câmara

Equipe De Apoio

Débof^. dos Santos
Equipe De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.991,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733203-1124 E-mail: g.ibinetedonrefeito/Snova.vlcos.a.ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ;
13.761.S31/0001-4S
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SKGUNDO TERMO ADITIVO> DfrpRAZO
DfTPRAZO VINCULADO
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 883/2020,
REFERENTE AO CONTRATO N°. 2554/2020, DF.

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

LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA DO OUTRO.
A

EMPRESA: SANTA

CLARA

ABASTECIMENTO

LTDA.

Através do prescnic Tcnno Aditivo, dü um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNP.J sob o ii" 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n®

2994, Bairro Abrolhos 1, Nova Viçosa/BA, ncslc ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante. CPF sob o n". 050.967.745-20. domiciliado na Rua São Benedito n®.

255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-000, Nova Viçosa-BA, doravante denominado simplesmente
CONTR.ATANTE, e de outro lado, a Empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, pessoa Jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ n°. 01771.887/0003-46. com endereço situado na Avenida Oceânica, n®. 126, Centro.

Nova Viçosa-BA, neste ttto devidamente representado pelo Senhor ÇIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio Administrador, inscrito no CPF n°. 294.837.578-94. Incorporadora da empresa POSTO

SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n®.
13.694.205/0001-66, cotn endereço situado na Avenida Oceânica, n°. 126, Centro. Nova Viçosa/BA, neste ato

devidamente representado pela Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado, Sócio
Administrador inscrito no CPF n". 294.837.578-94, denominada CONTRATADA têm entre si justos e avançados, e

celebrando o presente termo aditivo ao contrato n°. 2554/2020 vinculado ao Pregão Presencial ?/ Sistema de Registro
de Preços n®. 146.'20]9, Processo Administrativo n®. 883/2020 c Ata de Registro de Preços n® 195/2019, sujeitando-se
as partes às normas disciplinares da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
I.l - O presente termo aditivo lem como objeto a Prorrogação da Vigência do Contrato N®.2554/2020, firmado entre

as partes em 03 de fevereiro de 2020 com Vigência ate 30/09/2020, passando sua Vigência até o dia 31/12/2020, a

partir do dia 01/10/2020 cujo Objeto Constitui Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Viação, obras c serviços públicos na Sede do Município e/ ou demais
Distritos, Conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial P/
Sistema de Registro de Preço N° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços N° 195/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1- Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o romccimcnto parcelado de Combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Viação, obras e serviços
públicos lia Sede do Município e/ ou demais Distritos. Considerando o saldo de contrato no valor de RS 130.813,69
(cento e trinta mil oitocenlos e treze reais e sessenta e nove centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento da
execução do contrato, tendo cm vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contrato n°. 2554/2020, firmado entre as partes em 03/02/2020, com vigência ate
30/09/2020, passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/10/2020.

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

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITUR.\ MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

^
i

Secretaria

208

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

Unidade

20801

Secretaria Municipal de Viação. Obras e Serviços Públicos

J

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
Página 1 de 2

Gestão das Alivid.ides da Secretaria Municipal de Viaçnòbdljtó^Sdfviços Públicos

Atividade

2.039

Eiemcntu

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

42

Royaltics/FEP/ANP

Poder

2

Evecutivo

OrgiSo

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secrctnrlii

208

Secretaria Municipal dc ViaçAu, Obras e Serviços Públicos

ünid.ide

20801

Secretaria Municipal de Viaçáo, Obras c Serviços Públicos

Atividade

2.043

Gestão dos Serviços dc Limpeza Pública c Coleta Seletiva

Elemento

3390.30.00

Material dc Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Tcmio 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, c por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia, 30 de setembro de 2020.

PREF

SAI^p>Çt,ARA^^ÀSTOClMENTO LTDA
CNPJ SOB O N" 01.771.887/0003-46
REPRESENTANTE LEGAL

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: ^

\

c ^

NOME;

CPF:

aJ

NOMEf^^^a^
CPF:
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30 de Setembro de 2020
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Diário Oficial do

Nova Viçosa

município

Atas
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CM
NDVA
EXTRATO no SEOUNnO TERMO ADITIVO DE 1'RAZO AO CONTRATO N". 2554/2020 VINCULADO AO

PROCESSO AÜMINlSTItATIVO N'. 883/2020 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL ?/ SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS N". 146/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 195/2019.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
CNIM sol) (I n" 13.761.531/0001-19.

CONTRATADA: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA. inscrito no CNPJ SOB O N' 01.771.887/0003-46, nesle ato
rciircsfiitiido pula Sr°. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, Inscrilo no CPK sob o N"294.837^78-94.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N'.2554/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM Ü3 DE
FEVEREIRO DE 2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020 A PARTIR DO
DIA 01/10/2020, CUIO OBJETO CONSTITUÍ FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SEDE DO

MUNICÍPIO EJ OU DEMAIS DISTRITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO
ANF.XU I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N» 146/2019 E NA CLÁUSULA
SEGUNDA DA ATA DF. REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretaria

208

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Viução, Obras c Serviços Públicos

Unidade

20801

Secretaria Muiiicipui de VIação, Obru.s c Serviços Públicos

Atividade

2.039

Gestão das Atividadc.s da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

Elemento

3390JII.00

Material de Consumo

Fonte

Poder

00

Recursos Ordinários

42

RoyaIlies/FEP/ANP

2

Executivo

208

Órgão

Unidade

20801

PkEFí;iTUR/\ MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Sccreltiria Mutncipai <le VIação, Obras e Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Viução, Qhra.s e Serviços Públicos

Atividade

2.043

Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Colela Seletiva

Elemento

3390J0.Ü0

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

SecreUiria

DATA DO ADITAMENTO: 30/09/2020,

31GÊNCIA:01/10/2020 A 31/12/2020.
no FUNDA.MENTO LEGAL: Artigo 57. inciso II da l.«i n°. 8,666/93.
MANOEL COSTA AI.MKIDA_PKEI"EITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 2XVIK1TAQEZ3CXJ0GUCÍ2A
Esla edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEI TO

Fica Aiilorizacia a ]:inprcsa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA. inscrito no
CNPJ SOB O N° 01.771.887/0003-46. Confornic Segundo 'Termo aditivo ao contrato n°

2554/2020 do Pregão Pre.sencial P/ Sistema de Registro dc Preço n" 146/2019 vinculado ao
Processo Administrativo n" 883/2020 e a Ata de Registro de Preços n° 195/2019, que tem

Como o Objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2554/2020,
FIRMADO EN"TRE AS PARTES EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020 COM VIGÊNCIA

ATÉ 30/09/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020 A PARTIR DO
DIA 01/10/2020, CUJO OBJE"TO CONSTITUI FORNECIMENTO PARCELADO DE

COMBUSTÍVEL

AUTOMCTIVOS

PARA

ATENDER

AS

DEMANDAS

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA
SEDE DO MUNICÍPIO E/ OU DEMAIS D1S'TRTT0S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,
OUAN'TIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO 1 DO EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019

E NA

CLÃUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019. O valor
mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado

pela multiplicaç<ão do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens.
Nova Viçosa. 30 de Setembro de 2020.

Av. Oceânica, n® 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP;45920-000- Tel.:(73} 3208-1124
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

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

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenliar o referido Segundo Termo aditivo ao contrato n°

2554/2020 do Preg<ão Presencial IV Sistema de Registro de Preço n° 146/2019 vinculado ao
Processo Administrativo n° 883/2020 c a Ata de Registro de Preços n° 195/2019, remeter ao

Setor de Compras para formalizar autorizaç<ào da contratação da empresa: CONTRATADA:
SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N° 01.771.887/0003-

46, com o objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2554/2020,
FIRMADO ENTRE AS l'ARTES EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020 COM VIGÊNCIA ATÉ
30/09/2020. PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020 A PARTIR DO DIA
01/10/2020.

CUJO

OBJETO

CONSTITUI

FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE VIAÇÀO. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO
E/ OU DEMAIS DISTRITOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E

PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO 1 DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO N^ 146/2019 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N" 195/2019.

Nova Viçosa. 30 de Setembro de 2020.
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