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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 02 (dois) dias do mês dc julho do ano de 2020, neste setor de pregão licitalório,
faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO dc n° 654/2019 que contém
1.730 (mil sctecenlos e trinta) folhas, com seqüência do n° 01 á 1.730 do qual
acrescento 82(oitcnla e duas) folhas com seqüência dc 01 á 82 folhas, vinculado ao
Processo Administrativo n" 821-B/2020, objetivando o primeiro termo aditivo ao
contrato de n° 2555/2020 com a empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO
LTDA,que tem como objeto Alteração da Pessoa Jurídica Contratada c Prorrogação da
Vigência do Contrato N®.2555/2020, firmado entre as partes em 03 de fevereiro de
2020, passando sua vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020 Cujo
Objeto constitui Fornecimento Parcelado dc Combustível Automotivos para atender as
demandas da Secretaria Municipal dc Saúde na Sede do Município d ou demais
Distritos, Conforme especificações, quantidades e Preços descritos no Anexo I do Edital
Pregão Presencial IV Sistema de Registro de Preço N° 146/2019 c na Cláusula Segunda
da Ata de Registro de Preços N° 195/2019.
Nova Viçosa, 02 do julho de 2020.

Claudia wC. Moreira
DECRETO:868/2020

^^^^n3êrêçõ^V. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedopfefeítoglnovavicosa.ba.eov.bf - n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

'/ico

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'821 -B/2020.
TIPO: 1'RIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2555/2020.

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

REGÊNCIA LEGAL: ARI". 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO: ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA E PRORROGAÇÃO
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2555/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03
DE FEVEREIRO DE 2020. PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30/09/2020.
APARTIR

DO

DIA

01/07/2020

CUJO

OBJETO

CONSTITUI

FORNECIMENTO

PARCELADO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E/ OU DEMAIS

DISTRITOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS
NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇO N" 146/2019 E 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.

DATA DO ADITAMENTO: 25/06/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO:01/07/2020 A 30/09/2020
DECRETO N'' 868/2020

\b^c.

CLAUDIA ®'C. MOREIRA

PRÉGOEIRA
ivanilzb Gamara
EQUIPE DE APOIO

DEBOICT^. põS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

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

AUTUAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020 autuei sob n° 821-B/2020
os seguintes documentos anexos a este Processo: Oficio da Secretária
Municipal de Municipal de Saúde solicitando Prorrogação da vigência do
Contrato n°.2555/2020, firmado entre as partes em 03 de fevereiro de 2020,
passando sua vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020 Cujo

objeto registrar a incorporação da Empresa ALTERAÇÃO DA PESSOA

jurídica CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO NT2555/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03 DE

FEVEREIRO DE 2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA
30/09/2020, APARTIR DO DIA 01/07/2020

CUJO OBJETO CONSTITUI

FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E/ OU DEMAIS DISTRITOS,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES
E
PREÇOS
DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PI

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E NA CLÁUSULA
SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019. Os

seguintes documentos anexo: oficio da Empresa solicitando a prorrogação
do contrato, copia do contrato n® 2555/2020 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 assessoria jurídica para

analise elaboração de minuta e parecer jurídico.

Cláudia

Moreira

Pregoeira - Cwcreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2,994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito@nova.viçosa,ba.eov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49
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o Instituto Municipal de Administração Pública-IMAP declara qüe.

CLÁ

cruz moreira

Participou* do CURSO DE FO^AÇÃQ DE PREGOEIRO,realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública-IMAP nós dias
17 e 18 dcjane.ro de 2019,carga horana de 12(doze) horas, no Auditório do Ed.CEO Salvador Shopping, cm Salvador/BA.
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Decretos

DECRETO Ne 868/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a subsilluição do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
LIcUatórIos
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 certame, redação de atas, relatórios, alimentação de Sistemas
do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;

Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem em julgamento ou 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 lícitatório, 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 llie 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 Licilatórios 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 Cfiefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PHEGOEIRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Baftia.

Parágrafo l)nlco • O desempenho das funções de PREGOEIRO Municipal serão
assistidas e auxiliadas pelos membros da Equipe de Apoio, que será composta pelos

seguintes Servidores: IVANILZE SOUZA CÂMARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.
Art. 2®. A Servidora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos Licilatórios 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 Pregoeíra e Equipe de Apoio, além das obrigações que Irata 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 856/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N» 650/2018 j
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DE 06 DE SETEMBRO DE 20l8~

"Adere o fiegulamenio, no imbllo do Município de
Nova Viçosa(GA)do Sistema de Registro de Preços
provisto no art 15 da Lei n< 8.666, de 21 de|unho de
1993,o dA outras providènelos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA 8AHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência pretnsta no inciso II do art. 30 da
Conslituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constiluição 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 Hxadas neste decreto.
Ali. 2>. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes detinlções;
I. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro

formai de preços relativos à prestação de senriços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços; documento vínculallvo, obrigaclonai, com

característica de compromisso para futura coniraiação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, contoime as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

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

IV. órgão Participante: secretaria, órgão ou entidade da administração pi:ibllca que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e Integra a Ata da Registro de Preços.
Art 3*. Será adotado, preferenciatmenie, o SRP nas seguintes hipóteses;
t. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
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II. Quando íor mais conveniente a aquisição de bens com prévisão de entregas
parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas airibuições;
III. Quando pela nalureza do objeto não (or possível definir previamente o
quantitativo a ser demandada pela Administração.
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de

bens e serviços de iníormálíca, obedecida a legislação vigente, desde que devidamenie
justificada e caracterizada a vaniagem econômica.

Art. 4*. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do SRP,em especial:
I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondência eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Secretarias da Administração para participarem do SRP;

II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa Individual e total de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das
especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

Ni. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferír os preços efelivamente
praticados antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferír a
compallbllldade dos preços registrados com os efetivamente praticados;

IV. Obler a concordânda das secretarias

partícipanies em

relação às

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

V. Realizar o procedimento licitatórío respectivo;

VI. Indcar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos panicipantes do
SRP;

VII. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e Informar o gestor sobre a contratação
realizada;
EnrfM»{e: Av.Ouiniea.ltOO,- Abrolhos 1. Nov* VlfOM- BA.CEP:
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VIII. Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à

aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17,1B e 20 deste decreto;
iX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Oficiai do Município, e divulgar por meios
eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Art. S^. Caberá ao Órgão Participante:

I. Manifestar interesse em participar do SRP, Informando ao órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas prelensóes quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;
lí. Assegurar que Iodos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente

formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licitatório;
IV. Manter-se informado sobre o andamento do SRP, Inclusive em relação às
alterações porventura ocorridas, com o objelívo de dar correio cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;

VI. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumpiimento de cláusulas contratuais.

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

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

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

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

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solidtação e autorização para a efetivação
da contratação;
EnUataço: Av. Ocainica, 1100,-Abtalhoi t, Novi Vl;s»a • BA. CEP: 4S920.DB0
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IV. Zelar pelo cutnprimenio das obrigações contratualmente assumidas;

V. Inlormar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor não alender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o sen^ço.
Ari. 7*. As lldiações 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'

10.520, de 17 de julho de 2002,e serão precedidas da ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.
Art. 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo;

(. A especilicação/descríçâo do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suíicienles, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem

ou serviço, inclusive delinindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II. A estimativa da quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
regisiro;

III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, torma de pagamento e,

complemenlarmenle, nos casos de serviços, quando cabíveis, a íreqüènda, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a sarem fornecidos e utilizados,
procedimentos a sarem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;

IV. O prazo de validade do registro de preço;

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

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

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oíeita de
desconio sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamenlos, manutenções e outros similares.
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Art. 9*. O objeto da licitação poderá ser subdividido em loles, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados
no edital.

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

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

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total eslímade 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 da Preços;
II. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de dassificaçâo das empresas constantes da Ata; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ala de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a crilério do órgão gerenciador, quando a

quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde
que se (rale 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 ata de registro de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de
serviços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras contratações s os órgãos participantes.
§ 1*. O licilanie que. convocado para assinar a ata. deixar de fazê-la 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.
EiKleroço; Av. Oceínlco,3100,- Abiolfios I. Neva Vlçesa • BA.CEP:4S92MOO
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Ari. 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 \Hgênda da ata será admitida quando a proposia continuar
se moslrando mais vantajosa e salisleitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.
§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida

coníorme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de 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
regislro da preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no alo convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ala.
Art. 14. A existência do preços registrados não obriga a Administração a lírmaras
contratações que deles poderão advir, licando-lhe facultada a utilização de outros meios,

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneítciário do registro
a preferência de contratação em igualdade de condições.
Art. 15. A Ala 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 perlencents a outro município da
federação brasileira, e que não tenha participado do certame licitalõrio, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1*. Os entes que não participaram do regislro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Regislro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata, para que este Indique os possíveis fornecedores e respectivos preços

a serem praticados, obedecida a ordem de classilícação.
§ 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 quaniltallvos registrados em Ata, desde que este fornecimenio não
prejudique as obrigações anleriormenle assumidas.

Endotoço:
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§ 3'. As aquisições ou contratações adicionais a que se relere este artigo náo
poderão exceder, por secretaria, õrgáo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4'. Quando o edital prever o tornedmento de bens ou prestação de ser\4ços 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 quinlupfo do quaniliallvo de cada item registrado na ala de
registro de preços para o õrgão gerenciador e õrgãos participantes.
§ 6^ Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
eletivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.

§ 7*. Compete ao órgão não partidpante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo íornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

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

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

§ 9'. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Município, a adesão a ata de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, distritais, estaduais ou da União, mediante anuência do órgão
gerenciador.

Art. 16, A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores de ser\riços

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

Parágrafo ijnfco. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993.
EnderofO: Av, Oceinlea,SlOO.-Abiolhoi L Nova VI(eM-eA CEP:4S92(KI00
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o

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

ti. Liberar o fornecedor do t^em ou prestador do serviço do compromisso
assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados o as disposições contidas no artigo 17 deste Decreto;
«Mücy

llf. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, cisando Igual
oportunidade de negociação.

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

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

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

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

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

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

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
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An. 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 2016.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

■V
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Nova Viçosa, 25 de junho de 2020

ir

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Setor de Pregão

rV

O Prefeito Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia, no uso de sü?iá-ll
atribuições legais, autoriza a Pregoeira a proceder todos atos administrativos necessários
para atendimento ao Ollcio da secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto Prorrogação
da vigência do Contraio n°.2555/2020, fmnado entre as partes em 07 de fevereiro de

2020 passando sua vigência até o dia 30/07/2020, a partir do dia 01/07/2020, Cujo
Objeto Alteração da Pessoa Jurídica contratada e Prorrogação da vigência do Contrato

n°.2555/2020, firmado entre as partes em 03 de Fevereiro de 2020, passando sua
vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020 Cujo Objeto Constitui
Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde na sede do Município c/ ou demais Distritos, conforme
especificações, quantidades e preços descritos no anexo 1 do Editai Pregão Presencial P/

Sistema de Registro de Preço n" 146/2019 e na cláusula segunda da Ata de Registro de
Preços n° 195/2019. Em conformidade com a Dotação Orçamentária e Parecer Jurídico.

REFETl

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mall: gabinetedoprefeito(S)nova.vicosa.ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA»
ESTADO DA BAHIA

Coft5frui'*f7o .-na iHJ'.: ftijf.M.

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
Nova Viçosa-BA, 27 de Maio de 2020,

Ofício n°157-C/2020

Secretaria Municipal de Saúde
Manoel Costa Almeida
Gabinete do Prefeito

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.
Prezado Senhor,

Cumprímentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar aditivo no
contrato de n°2555/2020, com o prestador POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA e inscrito no CNPJ de n°13. 694.205/0001-66, com vigência
até a 30/06/2020. com necessidade de ser prorrogado até 30/09/2020.
Que tem como objeto de contrato o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE

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

«

Portanto, para que o processo de trabalho seja continuo necessita se que as
solicitações sejam cumpridas em caráter de urgência, visto que a situação
requer uma atenção especial e se trata da providencia que mais se amolda ao
interesse público, razão pela qual opino pela sua possibilidade.

Certa de seu atendimento, reitero votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

k-:C#

Manoel Médiák:f^omes da Silva- Gestor
Fundo Municipal de Saúde.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 779/2019

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

Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeitotanovavicosa.ba.gov.br - CNPJ nS: 13.761.531/0001-49

ACEITK AO I ERMO ADI TIVO DO fONTRATO
5 vicoSc

SANTA Cl.ARA AUASTT,CIMI';NT(í i,Ti)A. ncslc íiIo dcnoi(iin;i(l;i contmiíiclíi.

inscfiin no CNIM soh o tC 01.771 .KS7/(H)()C4f). Inscriviío
scdiatln à .Avenida (X\'ànic;i. I42S

Ccnlro

Nova Viçosa

n" )5X.IX0.502
llaliia. neste ato

representada pelo .sócii^ adminislradoi CÍRNÍ' NI'NI''S Dl', ANDRADI'. .IIJNR')R.
pomdor da cédula de identidade R.(i. iC 201X7l)7<t e do CPR n" 20I.Í!.37,57«-94, por
meio deste, afirma eoneordar com o iermo aditivo de prorrogação do contrato n"

2(C0 do processo administrativo ti" 654/2019 i'icgào Presenciai n" 146/2019. nos
lennos dn l.ci S.PPd. de jinilio de 199,4. I^ccrclo Municipal 031-2017. í.,ei Pedcral n°
to..'^20 2002 o suas aiieras-òes posleriorc.s. assim pelas eonillçõcs do [.'.ditai é Referido
suas alterações c legislações peniticntes. pelo prazo estabelecido junto à PRLFPdTURA
MlPsdCIPAI. Ot: NOVA VIÇOSA CNP.I. 13,761.531/0001-49.

Por ser verdade lavTO e assino para o uso de seu documenlo
Nova \dçosa 25 de Maio de 2020.

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
1:01.771.887/0003-46

C<yu

AfriW^DE JUNlOR

CPF:291.8a7'.578-94

Rede CNA

POSTO SEGURO 8V - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTPAia

Nova Viçosa/BA, 27 de maio de 2020.

À Prefeitura de Nova Viçosa/BA
CNPJ;n2 13.761.531/0001-49

Ref.: Fornecimento de Combustível - Alteração Contratual

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

4
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 atual fornecedor de combustível da Prefeitura de Nova Viçosa.

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

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 (TCÜ) permite essa alteração contratual
ora solicitada conforme entendimento que firmou da seguinte forma:

Rede CNA

■v/

\

'r;'

"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

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 8.665/1993;
9.1.2. Sejam observados pela nova empresa os requisitos

de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/1993,
originalmente previstos na licitação;

9.1.3. Sejam mantidas as condições estabelecidas no
contrato original".

(Acórdão 1.108/2003, Plenário, Rei. Min. übiratan A^iar)

^

6. Esses três reouisitos foram devidamente atendidos:
W-

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

solicitada. O edital permite ao estabelecer que não poderá participar da licitação
a 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
Ciara os seus direitos contratuais com a prefeitura. Segue abaixo essa regra do
''W

Edital 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 prevista expressamente/rrâ''~^^
sua cláusula 7^, que a Prefeitura (Contratante) pode alterar o contrato cornrT''''^
Posto Seguro-IV (Contratada). O texto dessa cláusula 7^ do contrato é o seguinte:

rf--

Rede CNA

Cláusula 75. O Contratante poderá modificar uniíateralmente o

presente contrato para melhor adequação das finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da Contratada

8. 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: 1/
I-habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV-regularidade fiscal e trabalhista.

.

'*^5^'' v

^

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7." da
Constituição Federal.

9. Importante, também, citar abaixo o artigo 79 da Constituição Federal
estabelecido como um dos cinco itens acima. Como dito, tanto a empresa Posto

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

outros que visem à melhoria de sua condição social;
(.-)
XXXIII - 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 original^u
seja, as cláusulas de preço, prazo, produto, faturamento etc. serão todas
Inteiramente preservadas.

•'!>

. d'
O

Rede CNA

12. Assim sendo, os três requisitos exigidos pelo TCU estão devidamente

preenchidos, o que nos permite realizar a alteração solicitada. Para isso, seguem
os dados necessários abaixo:
Cessão Contratual ->

Cedente

Cessionário

Razão Social ->

Posto Seguro IV

Santa Clara

Deriv. de Petróleo Ltda.

Abastecimento. Ltda.

CNPJ ->

13.694.205/0001-56

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

13. Vale destacar ainda que e empresa Santa Clara que comi^ou a empresa

Posto Seguro-IV está no mercado há 15 anos. Sempre cumprinti^ com as
obrigações e satisfazendo as seus clientes.

V•
(

-?Y

14. Por essas razões acima, enfim, solicitamos a gentHeía-^de realizarem
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.

C/^ÜLUUy.
POSTO^-SUmjALJJ

cYiPJ; 13.694

OS DE P/FTRGLEO LTDA

'6

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 cujo

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.
f]

\
As Partes Contratantes:

-> Posto Seguro IV-Derivados de Petróleo Ltda. íincorporadah

inscrito no CNPJ 13.694.205/0001-66, localizado na Avenida
Oceânica. Centro, Nova Viçosa/BA, representado por seu sócio Cirne
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 SEGUROIV, sociedades empresárias qualificadas acima, atuantes no segmento
econômico de postos de combustível.

Cláusula 02

Preço e Forma de Pagamento
tS''

2.1. O COMPRADOR pagará pelas quotas R$ 250.000,00 (duzentos
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
cento) ao mês.

2.3. Este pagamento ficará condicionado à apresentação, pelos
VENDEDORES, dos respectivos documentos da empresa POSTO
SEGURO-IV DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. listados abaixo
W

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 (Sindicombustíveis Sindicato dos Revendedores do Estado da

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 obrigaçõ
ambientais da empresa(Ibama etc.);
9. Licenças de (1) Bombeiro, (2) Ambientais e de
(3) Funcionamento da Prefeitura;

b. Judiciais:

1. Certidões de Distribuição da^us^ça Federal
da Região do Estado da Baliia;
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 VENDEDOREiS.

4.2. A responsabilidade desses tributos ou encargos ainda será dos
VENDEDORES mesmo que não tenham

sido lançados pelas

autoridades governamentcús 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,

taxaX

(ü)
trabalhista
(ações
homologações extrajudiciais etc);

(iii) ambiental (IBAMA, Órgão Ambiental
Estadual, Secretaj-ia

Municipal

de

Meio

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

Re..«inonsahilidade Trabalhista

'y »

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

Irrevogabilídade

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 Filiais

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

1
I [

7.2. A inaplicabilidade ou nulidade, declarada por decisão judicial
irrecorrível, relativa a qualquer cláusula ou disposição do presente
instrumento, não prejudica ou altera as demais cláusulas e
disposições nele estipulados, continuando plenamente válido com
relação as partes não alteradas ou suprimidas por decisão judicial.
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^ com a

assinatura de todas as Partes envolvidas no presente negócio\iurídico.
8. DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Nova Viços^^^í^c|^v'iía^^^^^ ^
Baliia, com renuncia de qualquer outro, por mais privilêgia(fo que
seja, pai-a 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,\untamente com as duas testemunhas
abaixo.

\

Posto da Mata/Nova\Viçosa/BA, 25 de-íi^ereiro de 2020.

^Socied.adtrThcorporador

(empresa compradora)
Cime Nunes de Andrad
CPF n" 214.281.158-20

SÔbiqdade-Iiiçoraorada V.

(empresaj^ndida)
Cime Nunes de Andrade Júnior
CPF n" 294.837.578-94
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CADASTRO íslAClGNAL DA PESSOA JURÍDICA
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

01.771,Bn7/000,3-<i8
i riLiAL

DATADüABEmun»

21/05/2019

CADASTRAL

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
PORTE

TIIUI OGO l•S"AnEUEC;l^^Er;TO(MOME DE FANTASIAI
REDE CNA

DEMAIS

CCOICO E DESCRICÁO ÜA ATIVIOADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.31-íi-CIO - Coinófcio varejista cíg combustíveis para veículos automotores
COOIOO K OESCRIÇAO HAS ATIVICADES ECOfJüMiCAS SECUNDAIIIAS

47.29-6-02 • Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 • Comercio varejista de lubrificantes

45.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
COOIGO £ üsECRlCÁO OA NATU?.EZ/> JURÍDICA

206-2 • Sociedade Empresária Limitado
l.OGRAOCJF.O

NUMERO

AV OCEÂNICA

1.428

COMPLEMENTO

C6P

SAIHROOISTWTC

MUNICÍPIO

UF

45.920-000

PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA

BA

ENDEREÇO r.LETPONICO

TELEFONE

ALBERTO,GA,ViA5;REDECNA.C0M.BR

(73) 9944-3761

piNT£ rEriERATIvÔRES^PCNS/o/EL(EFR)
snUAG-W CADASTRAL

DATA OA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

21/05/2019

MOTIVO CE SITUACAO CAaASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA OA SITUAÇAO ESPECIAL

Xprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
¥

Emitido no dia 30/05/2019 às 12:24:38 (data e hora de Brasília).
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARAABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

CIRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF; 214.281.158-20, Carteira Nacional de
Habilitação: 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP. residente e
domiciliado na Fazenda Conjunto Boa Vista, s/n, Zona Rural, Nova Viçosa,
Bahia. CEP:45928-000, Brasil.
TATIANA

BRITO

DE

ANDRADE, nacionalidade

brasileira, nascida em

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

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

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

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

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

sociedade

limitada

de

nome empresarial SANTA

CLARA

ABASTECIMENTO LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comerciai do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201817947, com sede Avenida São Paulo, 182 , Itabatan Mucuri, 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 Retronilio Leandro, município de N
Viçosa - Bahia. CEP: 45920-000.

Rcq; 81:100000431230
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Cflrtfico o Registro scO o n° 97SS5fi53 om íl/05/2019
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Protocolo 196033167 de 09/05'2019
Nome da emprese SANTA CLARA ASAS7EÍIMENT0 LTOA NIRE 29201817947
Esla documento pode ser voriftcaco ens hnp--»êsin.i'jceb.b."» pow.br;/vUTENTlCACAOOOCUMENTOS/AUTENTICACAO.Sspx

Chancela 59955609436623

**

Esla cPpIa foi eulenlicaca diglleln^^rira e ocsinade orn 21/J5i2019

|)0f liana Regila M G d? Araújo - SiiaatJrio-Gor.i!

ALTERAÇÃO 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.

4732-0/00 • Comércio varejista de lubrificantes.

4729-6/02 • Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
4930-2/03 - Transporte 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, consotída-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.

ORNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF: 214.281.158-20. Carteira Nacional de

Habilitação; 01372266647. órgão expedidor DETRAN - SP. residente e
domiciliado na Fazenaa Conjunto Boa Vista, s/n. Zona Rural, Nova Viçosa
Bahia, CEP: 45928-000, Brasil.
'

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

216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481188,' órgão
Gelúlio Vargas, 4815, Redenção, Teixeira de Freitas — Bahia, CEP: 45994-000,

expedidor DETRAN - SP. residente e domiciliada na Avenida Presidente

Rcq;81900000431230
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Cenifico o Registra sob o n* fi7659BS3 em 21/05/2019
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Pralocolo 196833167 as 09/05/2019

Nome da empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA NIRE 29201817947

Este documento pode ser verificado em http://regln.juceb.ba,gov.br/AUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENTICACAO espx
Chancela 59955609486523

Esls cópia fo! autenticada úlgitalirente e assinada em 21/ÜS/2019
por Tiana Regils M G de Araújo • Secreiède-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO 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
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 ABASTECIMENTO LTDA,, com
sede na Avenida São Paulo. 182, Itabatan, CEP: 45930-000, 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:

01.771.887/0001-84, resolvem, assim, consolidar o contrato social:
CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial SANTA CLARA ABASTECIMENTO
LTDA., com sede na Avenida São Paulo, 182, Itabatan, CEP: 45930-000, na
cidade de MucurI - Estado da.Bahía;
♦

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

w

A sociedade iniciou suas atividades em 17/04/1997 e seu prazo de duraçãJ
por tempo indeterminado.

Req:81900000431230

Certifico o Registro sob o
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97059953 em 21/05/2019

Prolotolo 196333167 de 09/05/2019

Nome da empreso SANTA CLARA ASASTECIMENTO LTDA NIRE 29201817947

Esta doeumonto podo sor vetificado em htlp:'/regln.juceb.ba.gov.bf/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENHCACAO.aspx
Char\cela 59955609406523

Esta cópia foi aulenlicado digllalmento o assinada em 21/05/2019
por liana Reglla M G cie Araújo• Secretéria-Garal

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA'
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000(duzentas mil) quotas de R$ 1,00(um real) cada uma,ja subscritas
e integraíizadas em moeda corrente do pais, pelos sócios.
As quotas subscritas do capital social é composta da seguinte forma:
SÓCIOS

CAPITAL
SOCIAL

CIRNE NUNES DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR
TATíANA brito DE ANDRADE

TOTAL

^

QUOTAS

part.

RS

160.000.00

160.000

80%

R$
RS

20.000,00
20.000.00

20.000

10%

20.000

10%

RS

200.000,00

200.000

100%

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

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

CLÁUSULA SEXTA
S

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

respondem soildariamente pela íntegralização do capital social, nos termos do
Art. 1.052, do Novo Código Civil.

CLÁUSULA 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 receber dívida, acertar contas

credores e devedores, reconhecer saldos, dar e receber recibos e quitaçãb-'-''"^

responder pela evicçâo, assinar recibos e contratos diversos, estipulando '/
cláusulas e condições, firmar compromissos e obrigações, .abrir e encerrar,

*

movimentar contas bancárias, financiamento/empréstimos, admitir e demitir

Req: 8t9000004SI230
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Certifico o Registro sob a n"97â5S333 «m 21iOS''2019
Protocolo 196333167 Oe 09/05.'2C19

Nome da emprese SANTA CURA ABASTECIMENTO LTDA NIRE 29201817347

Este documonlopode ser veiitlcadr. em httpriVfogln.Juceb.íiasov.br/AUTEiynCACAODOCUMENTOS/AUTENTtCACAO.aspx
Ctisneelo 6995^09466523
Esta cópia foi autenticada dígitsimante o assinada err> 21/35/2016
por Tianu Regiln M G du Araújo • SftCíttâría-Gnrsl
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84
9

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 geral, 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.

CLAUSULA OITAVA

As deliberações relativas à aprovação das contas, aumenlo/reduçào 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.

CLÁUSULA NONA

Para suas despesas particulares e a título de prò-labore, os sócios poderão de
comum acordo, fixar uma retirada
regulamentares pertinentes.
,

mensal observada às disposições

CLÁUSULA DÉCIMA

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

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

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

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

Req:81900000431230
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Protocolo 196833167 do 09/05/2019

Noma da empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTOANIRE 29201817947

Este documento pode ser veriFicafio em hltp:'/fegln.juoeb,be,gcv.br,'AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Ctiancelfl 89955609486623

Esta cópia foi autenticada dlyltalmsnte e assinada em 21/05/2019
por Tiane Reglle M G de Areúlo - Secretirin-Goral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA'
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

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

dezembro de cada ano, quando é procedido o levantamento do Balanço
Patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as
disposições legais pertinentes. Os lucros ou prejuízos tocam aos sócios na

proporção de suas cotas de capital.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica a critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade,
destinar total ou parte dos lucros a formação de reservas de lucros, no critério
estabelecido pela Lei 6.404/76. ou, então, permanecer em Lücros Acumulados
para futura destinação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade possui;2 (duas)filiais:
Filial 1 - Localizada a Avenida Petrobrás, S/N, Centre, município de Mucurí,
Estado da Bahia, CEP: 45930-000; inscrita no CNPJ: 01.771.887/0002-65 e
sob NIRE: 29.901049527,

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

V

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

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

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime faiimenlar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra riqr
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Nome da ereorasa SANTA Cl-ARA ABASTECIMENTO LTOA NIRE 29201817947
Este documento pode aar vonftcado em htlpi//re3tn,jjcab.ba.gov.wr/AUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENTtCACAO.aspx
Chanceta 59955S09436S23

Esta cdpla fo! BulsntJr.8ü8 digiiaímante e assinada em 21/05/2019
por Tiana Reoila M G oe Araújo • Secrcuine-Ceral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

de defesa da cx>ncorrència, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (Art. 1.011. § 1°. CC/2002).

CLÂUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Os casos omissos neste contrato são resolvidos com observância dos

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

aplicáveis.
CLÁUSU!_A DÉCIMA OITAVA

Os sócios respondem solidariamente pelas obrigações sociais da empresa na

proporção das quotas subscritas do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

rca de Mucuri - Bahia, para o exercido e o
Fica eleito o foro da (!
cumprimento dos direitos e ob^gações resultantes deste contrato.
ntratados, assinam aste instrumento,

i - B^hia, 22 d^brll de 2019.
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Conwilta Regularídads do Empregador

21/05/2020

CAIXA ECONCWC

PrOiíriAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

Vl-77l.887/0003-46

Razão SoccalSANTA clara abastecimento ltoa

Endereço:

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

"w

A Caixa Econômi/^ 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:11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031101490254569803
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:

vvww.caixa.gov.br

hltpsJ/consulta-cff.caixa.gov.bf/consultawf/pagcccofiSuIleEmprBgaorr.jsf

1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS-:è>
Nome; SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.771.887/0003-46
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 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 Çertidâo são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho e estão

atualizados até

2 (dois)

dias

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

no portal do

Tribunal Superior do Trabalho na

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive

recolhimentos

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

CEP;4592MOO

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000139/2020.E

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

REDE CNA

Inscrição Municipal: 000051070
Endereço:

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46

AV OCEÂNICA,1428
PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA - BA

CEP: 45920-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREMASER

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

Obssn/ação:

■••••«••••«aêea •«»•***«««« ««««tv»** •!•«»«•*««

Esta certidão foi emitida em

21/Q5/2020

com base no Código Tributário Municipal.

w

'Mírtldão válida até; 20/06/2020

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

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

https://novavicosa.saatrl,com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verlficer Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

Impresso em 21/05/2020 âs 15:17:17

REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

21/05/2020

CERTIFICADO DE

f■

POSTO REVENDEDOR

ãíip
Razão Social

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ

01.771.887/0003-46

Número de Autorização

PR/BA0199410

Número Despacho

ANP N° 378

Data da Publicação

12/05/2020

Endereço

AVENIDA OCEANICA - 1.428 -

PETRONILIO LEANDRO ■ NOVA VIÇOSA - BA

' A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe

j confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
I 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 às 09:50:33 horas do dia 21/05/2020 (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado; AFC5.F982.8211.1190

Este- certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela Internet, no site da ANP:www.anp.Qov.br

Iil(p8;//postos.anp.gov.br/ConificadoPreview.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria>Geraí 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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União {DAU) junto à
Procuradoría-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Iodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a 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 ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp://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.

•r

, GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 20/05/2020 11:02

V' SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
vvni"!

(EmiUda para os ofoltos dos arts. 113e 114da Lei 3.956 do 11 de dezembro de 1981 •Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N®: 20201463199

RAZAO SOCIAL

SANTA CLARA ABASTECLMENTO LIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

01.771.887/0003-46

1S8.180.S02

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

Esta certidão eitgloba todos os seus estabelecimentos quanto à Inexistãncla de débitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Ri^ca do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormertip.'- '■

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

A AUTENtrCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS ou VÍA INTERNET, NO ENDEREÇO fittp://www.sefa2.ba.gov.br

Válida com a sprassníaçáo cor)|unlâ do canâo originol de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria do Receita Federal do Ministério da Fazende,
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municIpio de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARrrE» .íouíniro
Processo Adminislraiivo ii°. 814/2020.

Pregão Presencial SRI' n°.146/2019.
SoHcitanic: Secretaria Municipal dc Administração.

Origem; Comissão dc Licitação.
DIREITO

ADMINISTRATIVO.

CONTRATO.

REORGANIZAÇÃO

LICITAÇÃO

E

SOCIETÁRIA.

INCORPORAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL. I - Afimissibilitlado. Ari. 78, inciso VI dn Lui
ii" 8,(356/93.

I. Relatório.

Os presentes nulos vieram para emissão dc parecer ao Processo em epígrafe, iniciado com a

solicitação formulada pela empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
que informou que foi incorporada pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,
requerendo que sejam alterados os contratos firmados com o Município de Nova Viçosa.
Instrui os autos os seguintes documentos;
a) Solicitação de Parecer Jurídico;
b) Requerimento e documentos da empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA;
c) Documentação sobre a incorporação;
d) Edital;
e) Contratos.
Este c o breve relatório. Passo a mnnífcstar-nic.

Trata-se de consulta acerca da possibilidade de alteração dos contratos firmados com a

POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, cujo objeto é o fornecimento de
parcelado de combustíveis a diversas secretarias municipais.

A empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Informa através de
ofício encaminhado à Secretaria dc Administração que foi incorporada pela empresa SANTA
CLARA ABASTECIMENTO LTDA.Para tanto, apresenta o Instrumento Particular da Incorporação,
onde a empresa incorporadora assumi iodas as obrigações oriundas da aquisição.

Desta forma, o objetivo do presente pareeer é saber se pode ser iransferida a responsabilidade
pela execução do contrato à empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA devido à
incorporação da contratada POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

fâgiiui I ilo I
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Cumpre desta forma trazer o conceito sobre incorporação que, de acordo com o ari. 227 da
Lei de Sociedades Anônimas, "(•••) a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede cm todos os direitos c obriyaçòes". Na mesmo Unha, o Código Civil em
seu ai1.l.ll6 nos diz que "na incorporação, uma ou vária.s sociciladc.s são absorvidas por outra, que
lhes sucede cm todos os direitos e obrigações, dcvoiulo todas aprová-la, na forma estabelecida para
os respectivos tipo".

Ncsic sentido, c o magistério do André Luiz Santa Cruz Ramos "Na incoiporação. portanto,
haverá a extinção da(s) sociecladcs(s) incorporadas(s), mas não surgirá uma nova sociedade. Apenas
a sociedade incorporada desaparecerá, e será succdidji cm todas os seus direitos c obrigações pela
sociedade incorporadora'',(Ramos, Andrc Luiz Santa Cruz. IZmpresarial csqiiematizado. 3. Ed.rcv.,

atual, e ampi, - Rio de Janeiro; Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 374).
Sobre o tema, o art. 78 da Lei 8.666/93, cm seu inciso VI, diz que "constitui motivo para a
rescisão do contrato a subconlrataçüo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com

outrcm, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão c incorporação, não
admitidas no edital c no contrato",(ncgritci),

Como se verifica do texto legal, a Incorporação, por si só, não é motivo para a rescisão do
contrato administrativo. A rescisão contratual cm razão de incorporação da empresa contratada
apenas se justifica, se não admitida no edita! e no contrato.

Pela simples IciUirn do inciso IV do art. 78 da Lei 8.666/93, não sc 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.
I

O Egrégio Tribunal de Contas da União ao longo dos anos vem flexibilizando seu

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

acórdãos 113/06, 2.071/06 e 634/07 o TCU permite a continuidade da execução contratual ainda que
não esteja prevista em edital. Vejamos:
(...)

9.2.1. eslc Tribiiiiiil não encontra óbices a que a empresa Caniler

Construções c Emprccndlmcnlos S/A, resultante da cisão da empresa
Terçam Engenharia c Empreendimentos Lida., venha a celebrar o

contrato resultante da licitação n" 32/02-6, Lote I, dc.sdc que:
9.2.1.1. no processo de contratação, reste cfeiivamcnte comprovado o

atendimento, pela Caniler, de todas as condições de habilitação e qualificação
previstas
no
edital
iicitatório;
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9.2.1.2. haja c.xprcssa previsão no coiTC.spondcnic tcmiP de cisão no sentido
dc que a Camtcr Construções c Empreendimentos S/A é a legítima sucessora
díi Terçam Engenharia e Empreendimentos Ltda. relativamente aos direitos
advindos da referida Concorrência n" 32/02-6. lote I;

9.2.1 .3. o eventual contrato seja celebrado nos exatos termos previstos no
edital da cilada Concorrência c da proposta apresentada pela Terçam
vencedora

do

certame

relativamente

ao

Lote

9.2.1.4. não haja outros óbices legais c permaneça o interesse da
administração
na
efetivação
(...) (Acordão 113/2006 - Plenário)

da

contratação

(...)

9.4. comunicar à Secretaria dc Estado da Agricultura, 1'ccuái-ia
Ahastcciinciito do Distrito Federal - SEAPA/DF que este Tribunal não
encontra óbices a que a Construtora LJA Ltda. dc prns.scguitncntn
e.\ccuçâo do Contrato n" 001/2()I)1-SAA/DF, celebrado cm decorrência do

Edital líc Concorrência Pública n" O01/2000-CEL/SAA/I)F, desde que
9.4.1. no processo referente ao aditivo contratual rcslc efetivamente
comprovado o otcndimento, pela Construtora LJA Ltda.. dc todas as

condições de habilitação c qualificação previstas no edital licitatório
9.4.2. o eventual aditivo ao contrato seja celebrado nos exatos termos

previstos no edital da cilada Concorrência c da proposta apresentada pela
amiga

Construtora

Gautama

Ltda.,

vencedora

do

certame

9.4.3. não existam outros óbices legais c/ou judiciais;
9.4.4. permaneça o interesse da Administração em dar coniimildade ao
contrato
cm
referência,
resguardado
o
interesse
público

9.5. alertar a 4" Scccx que ressalte, no oficio que vier a ser expedido, que a
inexistcncia de óbices a que a Construtora IJA Ltda. prossiga na execução do

contrato sc refere exclusivamente à questão discutida nos autos (pretensão
suscitada pela Construtora LJA Ltda. cm face do que foi acordado no
documento Protocolo e Jiislincnçao dc CLsão Parcial dc fls. 51/66).
permanecendo Inalteradas eventuais restrições que tenham se originado dc
outras irregularidades;

'W

(...) (Acordão 2071/2006-Plcnário).

Sumário:

CONSULTA.

POSSIBILIDADE

DE

ALTERAÇÃO

SUBJETIVA DE CONTRATO CUJA CONTRATADA PASSOU POR

CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO EM EDITAL, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
PREVISTAS
NO
ACÓRDÃO
LI08/2003-PLENÃRIO
CONMECIMENTO. RESPOSTA AFIRMATIVA. COMUNICAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. Nos termos do an. 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, sc
não há expressa regulamentação no edital e no termo dc contrato dispondo dc
modo diferente, c possível, para atendimento ao interesse público, manter
vigcnics contratos cujas contratadas tenham passado por processo dc cisão,

incorporação ou fusuo, ou celebrar contrato com licitanlc que tenha passado
pelo mesmo procc.sso, desde que; (1) sejam obscirados pela nova pessoa
jurídica todos os rci|uisitos dc habilitação exigidos na (icilaçâo original; (2)
sejam mantidas as demais cláusulas c condições do contrato; (3) não haja
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prejuízo à execução do objeto pociuado; c (4) haja a aniifiricia expressa da
Administração à continuidade do contrato.(Acordílo 634/2007 - Plenário)
Nno poderia deixar de trazer parle do voto do Ministro Marcos Vinidos Vilaça, relator do
Acórdilo TCU n." 2071/2006, que assim, naquela oportunidade, se posicionou da seguinte forma;
[...]
5. Acerca da legalidade de fusão, incorporação ou cisão em contratos
administrativos, frente ao disposto no art. 78, inc. VI, da Lei n° 8.666/93, o

TCU entendeu, cm consulta formulada pela Câmara dos Dcputado.s, por meio
do Acórdão 1.108/2003 do Plenário, que é possível a continuidade dos
contratos, desde que sejam observados os seguintes requisitos: - ta

possibilidade esteja prevista no edital c no contrato; - a nova empresa cumpra
os requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação; c - sejam
mantidas as condições originais do contraio.
6. Vale dizer, acerca do primeiro requisito, que o Tribunal vem evoluindo

para considerar que, restando caracterizado o interesse público, admite-se a
continuidade do contrato, ainda que não prevista a hipótese de reorganização
empresaria! no edital c no contrato. Kssa é a posição, aliás, da Unidade
Técnica, do autor da representação e do órgão contratante do Distrito Federal
Ademais, está contida no recente Acórdão n" 113/2006 - Plenário.

7. Penso ser louvável a evolução jurisprudência] ocorrida no TCU sobre essa

matéria. A dinàniica empresarial inerente a um mercado competitivo c
globalizado, que impõc a necessidade dc alterações na organização da
sociedade para a sua própria sobrevivência, não pode ficar engessada por falta
de previsão, nos contratos administralivo.s,.sobre a possibilidade de alteração
organizacional, por meio de cisão, fusão ou incorporação.
8. A proibição dc alteração da organização da sociedade contratante com a
Administração Pública poderia, ao contrário do desejado pela norma, levar ao
seu enfraquecimento e, assim, oferecer riscos à plena execução contratual.
9. [• sabido que, nos contratos administrativos, a Administração Pública
participa com supremacia dc podcrcs na relação Jurídica, com suporte no
objetivo de fazer prevalecer o interesse público sobre os interesses
particulares. E para isso, a Administração dispõe de prerrogativas, entre elas
a possibilidade dc alterar ou rescindir unilaicralmcnic os

ajustes c dc aplicar sanções legais,

10. Assim,a previsão contida no art, 78, inc, VI, no que tange à ocorrência dc
fusão, incorjjoração ou cisão, deve ser vista como uma prerrogativa, uma
faculdade da Administração, c não como unia conseqüência direta c
inexorável da reorganização empresarial, que não ndintic avaliação acerca do
interesse público na adoção da medida
extrema,

1 1. A rescisão há de ser aplicada quando a hipótese prevista no dispositivo
moslrai'-sc inconveniente para o serviço público ou quando ferir os princípios
bá.sicos da Adminisiiaçào i^ública, (grifo.s nossos).

['âgitiidclc
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Nesta linha dc iniclccção, o doulrinador Marçal Justcn Filho, explica que apcnàiseiinpõe a
rescisdo contratual, cni razão de incorporação da contratada, caso demonstrado pela Administração o
prejuízo que esta operação poderá causar:
"A mutabilidadc do contrato administrativo retrata essa dinamicidadc da

realidade c c rcllexo do princíjuo ilc que a situação existente no momento da
contratação (rcctius. da licitação) não pode ser congelada ou tomada
inalicrnvel. A dinamicidadc da realidade exige que as soluções mais
adequadas a satisfazer o interesse público prevaleçam sempre. (...) A
incorporação, fusão ou eisão podem ou não frustrar o cunlio personalíssimo

da coniralnção administrativa, c a Administração deve sempre demonstrar o

prejuízo que estes eventos causem na execução do contrato. Ainda quando
incxisiir vedação expressa no instrumento convocatório, essa operações dc
reorganização empresarial podem acarretar a rescisão do contrato sc forem

instrumento dc íruslração de regras disciplinadoras da licitação, o que deverá
ser evidenciado caso a caso".(Marçal Justcn Filho, in Comentários à Lei dc

Licitações e Contratos Administrativos, 5" cd., Suo Paulo, Dialctica,1998, p.
548).

Vale ressaltar, ainda, que a contratada informa, dc acordo com documentação, que a
incorporação em análise não implica cm desconiinuidadc do contrato em epígrafe; cujo serviço do
qual c objeto permanece sendo prestado nas mesmas condições.

Assim, uma vez presentes os requisitos exigidos pela Corte de Contas para a manutenção dc
contrato no caso dc incorporação, caberá ao órgão avaliar a oportunidade e conveniência dc manter
ou rescindir o contrato.

Sc a execução do objeto do contrato não será afetada pela nova formatação societária da

contratada, nada impede que o novo sujeito possa legitimamente succdc-la cm todas as obrigações
avençadas, podendo inclusive fazc-lo cm melhores condições, como se pode presumir principalmente
nos casos de fusão ou incorporação.

Em face do exposto, não vislumbramos óbice à Administração firmar o termo aditivo,
transmitindo a execução do contraio à empresa incorporadora SANTA CLARA ABASTECIMENTO
LTDA,nos tcnnosda fundamentação.

Nesse diapasão, icm-sc que c possível, cm tese, a coniiiuiidadc do contrato, através dc termo

aditivo, desde que a Administração certinque-se de que a incorporação promovida não acarretará
prejuízo para a execução do contrato, e somente se mantidas iodas as condições inicialmente
pactuadas, inclusive no que tange aos requisitos de habilitação e qualificação técnica.
I'íi|:íiiu 5
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l'oi- llin. acrcsccnln que o parecer i:[uo suluneiu nesic inomcnlo nào é vinciíTíiiuc. pois nas

palavras de Gasparini "o ]Tarecer \ inculanie 0. no mínimo, estranho, pois se a aiiloriclade conipeiente
para decidir há de observar .suas conclii.sòes. ele dei.xa de ser parecer, oplniáo. para ser decisão'
(GA,SI'ARlN'l. Giógenes. Direito Administrativo. S.cd.F.ditora Síiraiva. ZOll.T.p. S7).
liste é meu ]iareccr,

Siihmcio-o à aprcciavão da autoridade má.\ima deste iVIunieípio,
No\"a Viçosa. 23 de junho <.lc 2020.

'A

y

Danici Teles Carvalho Machtido
Advoeado-OAIVBA 28.109

(. ik- (>
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CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO
UE COMnUSTiVCL, REFERENTE A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N" 14(;/20I9 QUE ENTRE SI _

CELEÜRAM, DE UM LADO,O MUNICÍPIO DE NOyA;^^ttJj^^
vicosA/iiA, COM A cooparticipaçAo do fund^-^
MUNICIPAL DE SAÚDE E DO OUTRO. A EMPRl^ . ,
POSTO SEGURO IV- DERIVADOS DE PETROLRO /(Jll.

wr-

LTDA.

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA(BA), pessoa jurídica

o n°. 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n
Dairro
Nova Viçosa -BA, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. MANOEL COSTA

brasileiro
„ U o 955'

divorciado, comci-cimite. inscrito no CPF sob o 050.967.745-20. domiciliado na Rua Sao Bene^o" 25^
ba^o Cenu-o. Posto da Mata. Nova Viçosa-BA. CEP;
MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n". ll-"6.42 /OOOI-63, com ^ndercço^na^^^^
Maieclial Castelo Branco, n®. 1000. Castelo, Distrito de Posto
f't,rnsiieiro casado'

neste ato. representado por seu gestor Sr. MANOEL MECLVS FONfES DA

residente á Rua Francisco Henrique, n®. 15, Nova Coréia, Caravelas, BA,C • •

c^sacb.

pmnres-i POSTO

sob o n® 594 993 705-87 doravante denominado CONTRATANTE a do outro lado a empresa POSlü
SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica de direito j^vado, inscnu no
CNPJ sob n" 13.694.205/0001-66, situada na Avenida Oceânica, n° 126, Centro, Nova Viçosa, Bahia, ncse

ato reoresentado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado, Socio
Atomistrador, inscrito no CPF sob o n® 294.837.578-94 RG n® 234340 SSP/SP, dcnommda
CONTRATADA firmam o presente contrato, paia aquisiçao e fomecuucnto de bens de consuino descritos

na Cláusula Primeira, constante no Processo Administrativo n°. 650/2019, Pregão Presenciol P/S^stcnra
deReoistro de Preços n". 146/2019, rcgciido-sc pela Lei Federa! 11' 8.606, de 21 de Juimú de 199o, ucudo
Municipal n" 650/2018, Lei Federal n» 10.520/2002 e suas alterações posteriores, assim como pelas

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, deüiudoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO:

1 1 - Constitui o obielo deste conlrato o foniecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender
aí demandas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA ^rüNICIPAL DE SAÚDE na

Sede do Município c/ou demais Distritos, confonne especificações, quantidades e preços descritos no Anexo
I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n'. 146/2019 c na Cláusula Segrmda da Ata de
Registro de Preços n" 195/2019 vinculada a este contrato.

§ 1° - A Contratada ficcirá obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, dc até 25%(vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, confonne Art. 65 da Lei n® 8.666/93 com suas ulteriores alterações.

Ç 2° - A presente contratação está sendo formalizada de foima indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema de Registro de Preços n® 146/2019, com base na Lei Federal 11°. 8.666, de 21 de Junlio de 1993,
Decreto Municipal n® 650/2018. Lei Federal 11® 10.520/2002 e suas alterações. Decreto n® 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da referida Lei.
CLÁUSULA SEGUNDA-PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E KEAJUSTAMENTO:
Av Oceânica, n° 2994-Abrolhos I-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP:459204)00-Tel.:(73)3203-1124
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ITEM

UNÜ.

QUANT.

VBlorünit

Valn/igiíal

LTS

J5.415

R$4,29

R$1511^0.55

LTS

25.000

RS3,C8

R$ 92.000.00

Cf.

GASOLINA COMnUCTiVliL COMUM.Allii8l«iiii«nUi rviScdc do

Miinlcl]llo iVuu iIoiiiuU DlílrUm. (POSTO SEGURO IV —
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)

ÓLEO DIESEL S500. Ab.islccimcnlo na Sede iln Município c/nu

ilcmnli Distrllo». (POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA)

ÓLEO PARA MOTOR (GASOLINA) - LUBRIFICANTE
PiUiMlUM SEMI-SlNTfiTlCOS COM MAIOR PODER DE

L1M1'EZA E MENOR FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS
16

CILINDROS E VÃLVULAS, PROPORCIONANDO ALTO
RENDIMENIO DO VElCULO E MAIOR DURARIUDADE DO
MOTOR. RECOMENDADO PARA DIVERSOS MODELOS DU

LTS

RS 25,50

100

RS 2.550,00

VEÍCULOS DE PASSEIO E UTIUTÂRIOS NAS MAIS VARIADAS

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CIT^SSIFICAÇÃO: API SN.
Vl.SCOSlDADE: SAE 10W-4QE 15W.40

ÓLEO PARA MOTOR (DIESEL)- LUBRIFICANTE PREMIUM
SINTÉTICO
MULTIVISCOSO
QUE
SUPERA
AS

ESPECIFiCAÇCES MAIS AVANÇADAS DA CATEGORIA,
INCLUSIVE DAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VElCULOS.E
RECOMENDADO PARA OS MODERNOS MODELOS DE

VEÍCULOS A DIESEL E QUE OPERAM EM CONDIÇÕES DE
ELEVADA SEVERIDADE COM OU SEM SISTEMA DE
TRATAMENTO DOS GASES DE ESCAPE COMO EOR(SISTEMA
17

DE RECIRCULAÇÃO DE GASES) OU SCR (REDUÇÃO
CATALtnCA SELETIVA)PARA O CONTROLE D.AS EKflSSÕES.

R$34.00

50

LTS

R$ 200,00

ATENDE
AOS
REQUERIMENTOS
CONFORME
ESTABELECIDOS PARA OS MOTORES EURO 5. EURO 3 E

ANTERIORES. CLASSIFICAÇÃO: ACEA B4/E7-12. SCANIALDF2R,DF-3. MAN M 3277. MB APPROVAL 228.5. RENAULT RVI
RLD.2/RV3RXD.

VOLVO

VDS-3.

MACK

EO-N,

VISCOSIDADE:SAE I0W.40

OLEO P/ CAMBIO - LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO

ÀS CAJXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGP.EN.AGENS

HIPOIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM

CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA

25

PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE
18

PROTEÇÃO CONFRA A CORROSÃO.É ADEQUADO PARA USO

RS 21.00

LTS

RS 525,00

EM UMA AMPLA VAlUEDADE DE CLASSES DE VF.lCULOS
AGRÍCOLAS FORA DE ESTRADA,TRANSPORTE DE CARGA E
D2
PASSAGEIROS.

CLASSIFICAÇÃO:

AlT

GL-5

E

MU,-L-2I05D

VISCOSIDADF' SAR R/lW-W E 8SW.140.90.140 E 250.

"ÕLEO P/ DIREÇÃO - ÓLEO LUBIUFICANFE HIDRÁULICO
INDICADO PARA USO FiM TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS,
TRANSMISSÕES MANUAIS E SISTEMAS DE DIREÇÃO
19

IODRAULICA

DE

VElCULOS

LEVES

E

PESADOS.

LTS

15

R$28,50

R$427j0

CLASSIFICAÇÃO; APROVADO FORMALMENTE PELA
MERCEDES-BENZ DO BRASIL SEGUNDO NORMA MD 236.2.
ATENDE À NOIU.IA GM TIPO A SUFIXO A.

OLEO iV FREIO- FLUIDO SINIÈTICO DE ALTO TONTO DE

EBULIÇÃO, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DOT 4, PARA
USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR(COM
20

OU

SEM

ADS)

DE

VEÍCULOS

AUTOMOTIVOS.

LTS

20

RS 17,00

RS 340,00

CLASSÜTCAÇÃO; SAE J1703 E J 1704.FMVSS016 D0T4, ABNT
NDR
9292
TU'0
4
VISCOSUTADE:.SAE J 1703.

E

MBBDBL

7760.30.

Av, Oceânica, n'2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia- CEP:4B920-000*Tel.;(73)3208-1124

Pásina 2 de

D!g1lal)z8do com CãirtScsnner

I;

(GASOLINA) - FILTRO Oli

OLEO DO MOTOR L UM ITEM DE ALTA IMIÜRTÂNCIA RARA
21

0 PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VnICUI.O. .SUA
PRINÇTPAI. FUNÇÃO É IMPEDIR A PASSAGEM DR

PARTÍCULAS INDESEJÁVEIS (PROVENIENIE DA FRICÇÃO

25

UNO

RJ 2-1.00

DAS PEÇAS) PARA DENTRO DO MOTOR EVITANDO ASSIM
DcSGASTES EXCESSIVO.S DOS COIWPONüNTES INFERNOS

'AY
i^r

RS <iOfJ.OO /

durante sei I PtINCIONAMENTO.

FILTRO DE OLEO PI MOTOR (DIESEL)- FILTRO DE OLEO

22

IX> MOTOR e UM ITEM DE ALTA IMIORTÂNCIA PARA 0
PERlTriTO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. SUA PiUNCTPAL
FUNÇÃO 6 IMPEDIR A PASSAGEM DE I'ARTJCULAS

INDESEJÁVEIS (PRON-ENIENTE DA FRICÇÃO DAS PEÇAS)

10

KG

RS 49,00

R$490.00

PAR/\ DENTRO DO MOTOR EVITANDO ASSIM DESGASTES
EXCESSIVOS DOS COMPONENTES INTERNOS DURANTE SEU
FUNCIONAMENTO.

VALOR TOTAL RS 250562,85(DUZENTOS E CINQÜENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão
Presencial/SRP N° 146/2019, conforme ata de negociação feita pelo prcgoeiro e Ata dc Registro de
Preços n" 195/2019.

2.2.— O preço proposto é irreajustável, durante o prazo de 05(cinco) meses, contados da data de apresentação
da proposta, por força do disposto na legislação em vigor.

2.3.- Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da(s)
nota (s) fiscal(is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação e o pagamento será efetuado até o 10®(décimo)dia útil,

após a apresentação da mesma, Ainda deverão estar acompanliadns de Certidões Negativas Conjunta de
Débito de INSS e Fazenda Federal, CND Traballiista, FGTS, Certidões Estadual e Municip.il do domicílio
ou sede do liciíante, devidamente atualizada-s,

2.4.- A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

2.5.- O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo llie forem
devidos pela CONTRATADA,em decorrência de inadiinplemcnto contranial.
2.6.- Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a
respectiva Ordem de forneciniento;

2.7.- Fica assegurado ao IVÍUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA c o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o
direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas,
importâncias correspondentes a:

2.8.- Despesas relativas à correção dc eventuais falhas;

2.8.1.- Dedução relativa às entregas de suaresponsabiiidade não execut<idas;
2.8.2.- Débitos com a Administração Municipal.

2.9— Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou veniiam a implicar no íiel cumprimento deste insiiumento.
2.10.- Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Not.a Fiscal/ d ou Recibo, o referido
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, Qcando

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito dc qualquer reajuste ou atualizaçã^
do valor contratual.

Av. Oceânica,
n'2994- Abrolhos I - Nova Viçosa- Hstado da Bahia - CEP;45320-000- Tcl,:(73)3208-1124
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2.11. Ocorrendo reajustes cic preços, aiitorizaílo pelo Ministério de Minas e Energia, através do
Depaitaniento Nacional de Conilsuslivcis, os mesmos poderio ler os valores contratados reajustados
mediante previa aiitoiizaç5o do CONTRATANTE na foniia prescrita no iirt, 65 da lei 8666/93.
2.12i- Os realinliamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato,

_

se darão com a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no

para validade das propostas.
.
,\Ç-\
2.12.1.- A cada pedido de revisão de preço deveni comprovar as alterações havidas e justincadas do
demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas iscais
compra que comprovem os índices reivindicados.

_

.

2.12.2. - Na análise do pedido de revis.ão, dentre outros critérios, a Administração adotara para a ven i . ç

dos preços constantes dos dcinonstr.itivos que acompanhem o pedido, pesquisa de merca o,
rilótirin
de reconliecido porte mercantil, serviços c/ou prest.idoras. dos mesmos ou similares, realiza a pe p p

imidade ou órgão ou por instituto de pesquisa. utUiza.tdo-se, também, de índices sctonais ou outros adotados

pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser
iiisüuída da justificativa da cscollia da Administração no prazo de 5 (cinco) dias uleis paia ca a.
■■

CLÁUSULA TERCEIRA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das segumtes dotações orçamenlanas.
lixeeulivo

^er
Órgão
Seciílsria
Unidade

301
30IOI

Elemento

2.0Ô2
3390.30.00

Fonie

02

Ati\i'dade

Fundo Municipal de Snikle de Nova Viçosa
Siyreiarin Municipn! de Scúde
Fundo Municipal de Snúde
figiMo dai Atividades do FM5
MalerialdeConrumo

Saúde 15%
Executivo

Poder

Cimiln Municipal de SatidedeNova Viçosa

Órgão

Steretnria Munieinal de Saúde
Fundo MufiieiiMl <le Saúde

Secretária

301

Unidade
AtiWdade

30101
2.065

GCTIff" da

Hemenlo

3390.30.00

Fonte

14

Xfnlmtl de Consumo
T..ntf.TAnni«ade Rcctuaos do SUS

da Ponuliieao naniProcedintcnlono MAC

Sflúde I5K

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA. EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

4.1. - A viyncia do

» .en^l do'i.™ U, do OR, 57, da Ui o»

8.666/93, bem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões de interesse público, poderá a
referente a exccuç.1o dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OliRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.1.-DA CONTRATADA!

Av. Ocsánica, r.° 2S34 - Abrolhcs I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - C
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CONTRATADAdeverá fornecer o objeto de ncordo a necessidade da CONTRATANTE,
comDromi<iír.5 or, f, < i
trabalbiçfTc «• 'j

'

scra

® íínruiceirainciite responsável por todas as obrigações e

P"'-"! ^ exccuçSo deste Contrato, bem como, pelos encargos
sccuritáiios, comerciais c outros fins, a eles não se vinculando a

5 13- A rn •^
"i<^smoresponsabilidade
ao de solidariedade;
inteira
pelos danos ou prejuízos causados à
tAlANTE ou a terceiros, decoirentes de dolo ou culpa negligência, impericia ou imprudência, na

execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prcpostos c/ou empregados, não excluindo ou • ^
reduzindo essa responsabilidade, n fiscalização ou ncompaiiliamento feito pela CONTRATANTE ou poroV
seus prcpostos;

5.1.4.- A CONIRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
5.1.5.- A CONTRATADA obrigii-sc a manter estoques suficientes para atender as necessidades .
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
5.1.6.- Reconiiecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;

5.1.7. - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55, inciso JÜI da Lei n° 8.666/93.
5.1.8.- Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fomiitos e de força maior,

dentro do prazo de 2(dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

5.1.9. - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contramais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%(vinte c cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contr.ato para os seus acréscimos.

5.1.10.- Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital c Contrato.
5.2.- DA CONTRATANTE:

5.2.1.- Pagar conforme estabelecido na Cláusula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integraiidade dos seus termos;

5.2.2. - Os fornecimentos serão acompanhados c fiscalizados pelos respectivos Secretários Mimicipais

ordenadores das despesas, segundo as unidades solicitantcs, ou outro servidor designado para substituí-lo,
que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando
o que for necessário àrcgularizaçào das faltas ou defeitos observados,
5.2.3.- Poderá a fiscalização ordenar a suspensão lotai ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,

dentro de 48(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA -DA FISCALIZAÇÃO.
6.1.- O acompanhamento para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos pela

servidora

Jéssica de Oliveira. Gestora dos Contratos Admitrislraiivos do Poder Executivo, conforme Portaria n®.

003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competenics qualquer eventualidade que
gere a necessidade de medidas de ordem legal c/ou administrativa c a fiscalização do contrato caberá ao
servidor Sr Sliciia Silva Rocha Santana, CPF n" 073.135.427-86, Matrícula n° 6007.

CLÁUSULA SÉTIMA -DA ALTERAÇÃO DO CONTIUTO:

Av. Oceânica, n'2994- Abrolhos I - Nova Viçosa- Estado da Bahia - CEP;459204300- Te!.; j73)3208-1'124
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7.1.- O CONTRATANTE poderá modificar uiiilatemlmeiite o presente conirato pnra melhor adequação

^

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA -DA INEXECüÇÁO DO CONTR.VTO:

8.1.- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,cm caso de rescisão administrativa
previstos no art. 77 da Lei Federal ii°. 8.666 de 21 dejunho de 1993.
CLÁUSULA NONA-DA RESCISÃO:

9.1.- O contrato ora celebrado poderá ser i-escindido caso ocomiin quaisquer dos casos picvistos

8.

77 e 78 da Lei Federal n". 8.666/93, de 21 dejunho de 1.993 e alterações cm vigor.

Parágrafo Primeiro - O contrato para o foniecimeiito dos produtos poderá

• -.W:-

mediante

COnWtADA,no caso de descumprimento das «onnas contratuais pelo CONIRATANTE, mediante
ação judicial especialmente intentada para esse fim;

Parágrafo Segundo — Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os serviços pela CONTRA
poderão ser interrompidos ou paiulisados, até a decisãojudicial transitada em julgado.

Parágrafo Terceiro- A rescisão deste contrato implicará retenção de

até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE,bem como na assunção do objeto do contrat p
CONTRATANTE na foima que o mesmo deteiminar.

CLÁUSULA DEZ-DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

lO.I.- A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeilar-se-á as seguintes
penalidades;

n -Í^^Sã^temporária de parücipação em licitação e impedimento de contratar com a Admm.straçao, por
UrdecTaA7ão"de fnfdoli^diTe^Jara licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto pertaem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçao perante a propna aujondade
flue aplicou a penalidade, que será concedida sempre que O contratado ressarcir a Admimstraçao pelos
oreiuízos resultantes c após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso antcnor;
IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a 10%(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total

Í^ScSsdécimos por cento) ao dia, até o irigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado;

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da patie do fonieciinento, por cada dia subseqüente até o
trigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores do Município de Nova Viçusa-BA.

Parágrafo Único - As muitas aplicadas deverão ser pagas espontaneamenle no prazo máximo de 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal de Finanças,

CLÁUSULA ONZE-DA VINCULAÇÃO:
Av. oceânica, tl° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Teí.;(73) 3203-1124
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"-' presente Termo de Pr.,.h-ot

I,Sistema de Registro de Precnc ^

vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial

ÍPreços
146/2019,
propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de <<
,
^ 11° I95/20l9nriom.rf
'^0"8'"aaa jda"
refenda
licitação.

.cláusulaDOZE-DOScasosO.MiSSOS:

'

■siinlph"
da matéria
e emGeral
especial
a Lei n° estabelecidos
8.666/93, aplicando-lhe,
p vãmente os Princípios
da Teoria
dos Contratos
na Legislaçãoquant
Civil
.disposições do Direito Privado.

jCLÁUSULATREZE - DA PUBLICAÇÃO:
>

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume
^confoime prazo definido na legislação pertinente.
?
.
CLAUSULA QUATORZE-DO FORO:

14.1.- As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.
E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias ds igual
teor e fonna na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.
Nova Viçosa-Bahia, em 03 de fevereiro de 2020.

REFEITO MU
CONTRATANTE

MANOEL MECÍAS FONTES DA SILVA

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CrRÍiVE'NÜN'J?ST)E AINURADE JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL

POSTO SEGURO IV-DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CONTRATADA

ESTEMÜNHAS;

OME:
PF:

.

9gv'^^'^^.N01VIE:
CPF:

Av. Oceânica, n°2994-Abrolho5l-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel.: (73) 320fl-1124
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Diário Oficial do

Nova Viçosa

MUNiCHPílO

Segunda-feira
9 üe Março de 2020
3-Ano .N'3329

^ÇOSA
EXTRATO DO CONTRATO N" 25SS/2020 VtNCULADO AO PREGÃO PUESENCIAL/KÉCÍsTÍÍÜ^-DE
PREÇOS N" 146/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N* 195/2019 ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N*. 654/2019.

CONTRATANTKS: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO,
INSCRITO NO CNPJ N» 13.761,531/0001-49. COM COGPARTiCIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,INSCRITO
NO CNPJ SOB O N* 11,756.421/0001-63.

ÇONTIUMAPA: POSTO SEGURO IV-DEIUVADOS DO PETRÓLEO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N*.
13.694.205/0001-66

OBJETO: Consliiui o objeto deste contraio o fomecinienio parcelado de combusliveis auiomolivos para atender as
demandas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE na Sede do

Município c/ou demais distriios, conforme especificações, tiuaniidadcs e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Presenciai P/ Sistema de Registro de Preços n', 146/2019 c na Cláusula Segunda da Ala di: Registro de Preços n°
195/2019 vinculada a este contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA!

Poder

2

Executivo

3

Fundo Municioal de Saúde Je Nova Vieosa

SccTTiánt

301

SecreuriaMunicinaj de Saúde

Unaiade
Atividade

30101

Furtdo Municioal de Saúde

2.062

Geslâo das Atividades do FM.S
Maleríal de Ccmstuno
Saúde ISV.

Elemento
Fonie

3390.30.00
02

Poder

2

Executivo

Orgâo
Sectetiria

3
301

Fundo Municioal dc Saúde dc Nsiva Virosa
Secrclaría MunIciDBl de Saúde
Fundo Municinal de Saúde

Unidade

30101

Atividade

2.065

Gesrioda Saúde da Pooulocâoriini Ptucedimenlo noMAC

Elcjnenio

33ÍHI.30.00

Material dc Consumo

Fonte

14
02

Poda

TransferúiKias de Recursos do SUS
saúde J 5-A

2

Executivo

Orclo

3

Secretária

30!

Untdatlc

30IOI

Fundo Mimlrlnaidc Saúde dC Nova Virnrs
Sccrtsara Municipal de Saúde
Fusdn MiioiciDal de .Saiide

Aiividatk

2.06]

Mknutarcáo da Saúde da Família- SF

Elemento

339OJD.00
14

Fonte

02

Material deConiiuDO

Tisiuferbsciax de Recursos do 51IS
Saúde 15%

VALOR DO CQN TILATO; R$ 250.362,85(Duzentos e cinqüenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
DATA DA CON fRATACAO: 03/02/2020.

''

VIGÊ.NCIA! 03/02/2020 6 30/06/2020.
MANOEL CO.STA AI..MEinA.rReFEtTr) MtJNiClPAL

POSTO SRCUHO IV.DKUiVADO-SÜO PETRÓLEO I TDA.NAMF DA EMPRESA
CIR.NE NUNRS DF ANDRADR JTINIOR.REPRESENTANTE

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,4S920'000
Fone: 733208.1124 - CNPJ n>: 13.7Sl.S3I/(loai-49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LJ5BKFAIVYD8HY50MAAC2Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
Nl.-UE'"0 DE INSCRIÇÃO
01.771,807/000.3-48

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE SiTUAÇAO

DATA os ABERTURA

21/05/2019

CADASTRAL

FILIAL
NCi'.:E EMPRirr-ARIAU

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
TltUl ORO EüTAUELECIMENTO(MOVE DE FWTASIA)

PORTE

REDECNA

DEMAIS

CCCIGO E DESC.RIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-a-OO - Comércio varejista de combustíveis pard veículos automotores
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNOAHtAS

47.29-6-02• Comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

49.30-2-03 • Transporte rodoviário de produtos perigosos
CODIGO £ OGSCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

AV OCEÂNICA

1.426

COMPLEMENTO

CEP

ÜAlHRC.DISTFCrO

município

UF

45.920-000

PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA

BA

ENDEREÇO ELETRONIC.D

TELEFONE

ALBeRTO.GAMAS;REDl-CNA.COM.BR

(73)9944-3761

ENTE .'^SCLRAUVC RESPONSÁVEL(f?Rj

SITLIAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITPAÇAO CADASTRAL

ATIVA

21/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

^provado peia inslruçâo Normativa RFB n° 1,863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/05/2019 às 12:24:38 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 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 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 Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto ã
Procuradorla-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 tjnico 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://vvww,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 Brasilia>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: OA5C.75BE.4466.DOCE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cantiuila RegulariOaüe do Empregador

21/05/2020

íií'

e.r#^.
CAIXA SCOtJÒMtC-V FfOKRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

1/1.771.887/0003-46

Razão SoclaléANTA clara abastecimento ltoa

Endereço:

av oceanica 1428 / petronilio leanoro / nova viçosa / ba /
45920-000

A Caixa Econômii^ 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.
VaIidade:ll/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031101490254559603
Informação obtida em 21/05/2020 15:47:50

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

hilps://con5ufla.crf,cal*a.9ov.br/conBullaRrf/pagoe/cori8ul[0Enipre58(i?;4sf

I
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CEÍtTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome; SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.771.887/0003-46
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 CNPJ sob o n® 01.771.887/0003-46, NÃO CONSTA do Banc<
Nacional de Devedores Trabalhistas.
|l
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis d(,
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12,440, de 7 de julho de 2011, t

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior di
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Çertidão são de responsabilidade do
Tribunais

do

Trabalho

e estão atualizados até

2 (dois)

dia

anteriores a data da sua expedição.

^

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

no portal do

Tribunal Superior do Trabalho

n
j

Internet (http://www.tst.jus.br).
1

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional de

Devedores Trabalhistas constam os

dadi

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídica^

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõej
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou ei

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aol
recolhimentos previdenciários, a

honorários, a custas, 1

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente'

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público á
Trabalho ou,Comissão de Conciliação Prévia.

...

'r-.ivv.v';

.u-.f;

Emissão: 20/05/20201!:'

• V , , GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
7

■''' SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 da 11 de dezombro da 1981 • C6dlgo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N': 20201463199

RAZAO SOCIW.

t

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LIDA
INSCRIÇÃO ESTAtXTAL

f

CNPJ

1

01.771.887/0003-46

158.180.502

i

Fica certificado que não constamj 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 á Inexistência de débitos, Inclusive os inscritos na OMda
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda RúlJIca do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteríormerri^.''.

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

A AUTENTiCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NASINSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.8efaz.ba.gov.br

Véllda cora a apreseniaçâo conjunta do csrfio originei de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria do Receita Federal do MMstérIo da Fazenda,

PágiM I dc.

T!

RelCenidaoNcgaliva.ri

i]

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

t

V Çp \

AV. OCÊANICA,2994
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA- BA

^1"

CEP: 45920-000

CNPJ; 13.761,531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000139/2020.E

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

REDE CNA

Inscrição Municipal:

000051070

Endereço:

AV OCEANICA, 1428

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46

PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45920-000

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

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

Observação:
•
•11

a »•••*«•11•a

« a•••••••« a••na•*«««*a**•••

««nt*•••••••**•«**«•*••••*«•«««««•

t«*

•**«•*«*«•***«•*

••Ma***

Esla certidão foi emitida em

21/05/2020

. com base no Código Tributário Municipal.

wertldão válida até: 20/06/2020

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

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 11
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

https;//novavicosa.saatrí.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
à\
Impresso em 21/05/20200815:l7j

^>.*0. n

Nova Viçosa - BA, 24 de junho de 2020.

Do; Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Em acordo ao Ofício Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal Saúde,
solicitando o aditamento de prazo do contrato n° 2555/2020, que tem como
objeto; Constitui o objeto deste contrato o fornecimento parcelado de

combustível automotivos para atender as demandas do Fundo Municipal
de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município e/ou
demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial para Sistema de

Registro de Preço n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro
de Preços n» 195/2019, pelo período de 01/07/2020 a 30/09/2020. Empresa:
SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA CNPJ: 01.771.887/0003-46. Solicito

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

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

Fone: 733208-1124 E-maií: gabinetedoprefcito@gmail.com • CNPj ns; 13.761.531/0001-49

ireiri/AA

ox

Do: Setor Contábil

Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de
Fornecimentos de Combustíveis para Secretaria de Saúde, decorrente da presente

solicitação será custeada pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

Unidade

30101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

Unidade

30101

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS NO MAC

Elemento
Fonte

3390.30.00

Material de Consumo

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Nova Viçosa - BA, 7^ de junho de 2020.

LINDOMAR SAttoMIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorianv@gmail.com CNPJ n2 CNPJ: 13.751.531/0001-49

»»l«rrrv»«

ot

NDVA

Nova Viçosa/BA 24 de junho de 2020.

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Jurídico

Solicito a esta Assessoria analise e Emissão de Parecer jurídico para atendimento ao Oficio
Requisitório Oriundo da Secretaria Municipal de Satidc. Solicitando Prorrogação da vigência do
Contrato n°.2555/2020, firmado entre as partes em 07 de fevereiro de 2020 passando sua vigência
até o dia 30/07/2020, a partir do dia 01/07/2020, Cujo Objeto Alteração da Pessoa Jurídica
contratada e Prorrogação da vigência do Contrato n°.2555/2020, firmado entre as partes em 03 de

Fevereiro de 2020, passando sua vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020 Cujo
Objeto Constitui Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saiide 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 c na cláusula segunda da Ata de Registro de Preços n° 195/2019
com a Empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
01.771.887/0003-46.

refeito'Muriicinal

Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa- Estado da Bahia - CEP:45920-000. Tel.:(73)3208-1124
Segundo Termo Aditivo ao Contrato

1O7Z/2018- FLS. 1 de 2

IP
município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n''.821-B/2020

Pregão Presencial n°. 146/2019.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito administrativo. Licitações e contratos.
Minuta de aditivo contratual. Prorrogação
excepcional de vigência. Fundamento jurídico: art.
65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.
1. RELATÓRIO.
Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contraio n°. 2555/2020, firmado inicialmente com a empresa POSTO SEGURO IV -

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA que atualmente foi incorporada pela empresa SANTA
CLARA ABASTECIMENTO LTDA, conforme cópia do processo administrativo juntado aos autos
cujo objetivo o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos.
Pretende-se, com o termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato passando
o mesmo a ter seu prazo de encerramento no dia 30 de setembro de 2020.
No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação da Secretaria Municipal de Saúde justificando a necessidade da
alteração; b) Contrato; c) Termo Aditivo;
É o relato do essencial.
2. ANÁLISE PRELIMINAR.
Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe
a prorrogação de prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,
11, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

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

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

Vejamos:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei podcr9o ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralniente pela Administração:
a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pemiitidos por esta Lei:
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou e.xecução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado c a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econòmico-financeiro iniciai do
contrato, na hipótese dc sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, rctardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
1994)

íRedacão dada nela l.ci n° 8,883. de

§ 1® O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e. no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§-2° NenÍHun-acré5CÍm»-<Ht-&Hpf«S5ão-podefá exceder os limites estabelecidos no-paragrafo
anteriotr

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

ÍRedacão dada nela l.ei n° 9.648. de 1998)

I -(VLTADO)
(Incluído nela Lei n° 9.648. dc 1998)
II • as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Incluído

i^eía Lei n° 9.648. dcl99a)

§ 3® Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no § 1® deste artigo.
§ 4- No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiais c posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

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

§ 5® Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
supervcniéncia de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destc^
para mais ou para menos, confonne o caso.

§ 6^ Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.

§ 7s(VETADO)
§ 8- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previ.sto no

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizaçõcs financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração

do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presenlc caso, verifica-se também que a solicitação formulatia se encontra
consubstanciada no artigo 57, II, § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:
Art. 57, A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas á obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei 11° 9.648, de 1998)
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa

tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.
Pode-se considerar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos

serviços e a aprovação formal pela autoridade competente supridas pela apresentação da motivação

e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da nossíbílidadc de altcraesio.
A Lei dc Licitações em seu art. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração e o art. 57 a sua
prorrogação.

B) Interesse expresso da contratada.

Constata-se que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contratual.
C) Prestação rcuular do-s scrv icos até o momento.

I)0

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada' e não há
nenhuma alegação de não cumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção cias condições iniciais dc habilitação pela empresa contratada.
Quanto à manutenção das condições dc habilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes documentos: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS. Certidão
Negativa de Débitos Tributários.

4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais, manifesto pela

aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa

apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II,
§2° da Lei 8.666/93.
A consideração superior.

Nova Viçosa/BA, 24 de^unho de 2020.

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°

/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de

Conibiistíveí n°

/2020, vinculado ao Pregão Presencial

para Sistema de Registro de Preços n°

Registro de Preços n°

/2019 e Ata de

/2019.

:

Através do presente Termo, de um lado o MUNICIITO DE NOVA VIÇOSA - ESTADO DA BAHIA, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida

Oceânica, n° 2994, Bairro Abrolhos 1, Nova Viçosa/BA. neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Senhor
MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, portador do CPF n° 050.967.745-20. residente e

domiciliado na Rua São Benedito, n°255, Centro, Distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa/BA, com

COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n". 11.756.421/OOOI63, com endereço na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 1000, Castelo, Distrito de Posto de Mata, Nova Viçosa,

BA, CEP: 45.928-000, neste ato. representado por seu gestor Sr. MANOEL MECIAS FONTES DA SILVA,
brasileiro, casado, residente á Rua Francisco Henrique, n°. 15, Nova Coréia, Caravelas, BA, CEP: 45.900-000,

inscrito no CPF sob o n°. 594.993.705-87-Secretária Municipal da Saúde, denominado simplesmente de
CONTRATANTE c de outro lado a empresa
CNPJ n^
com endereço situado na
neste ato devidamente representado pelo Senhor

pessoa jurídica de direito privado inscrita no
n°.. Bairro, Cidade, Estado,
, nacionalidade, estado civil. Sócio

Administrador, inscrito no CPF n°
Incorporadora da cmprc.sa
pessoa jurídica de direito priv.ido inscrita no CNPJ n"
com endereço situado na
, n°., Bairro, Cidade, Estado, neste ato devidamente representado pela Senhor
,

nacionalidade,

estado

civil,

Sócio

Administrador

inscrito

no

CPF

n°.

Considerando,

a) A incorporação da empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pela empresa
SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA;

b) O quanto consta no processo administrativo n®. 814/2020;

c) Que a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA manterá as relações comerciais previas e
devidamente todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial n°
/20I9, o que inclui a Ata de Registro
de Preços n°

/2019 e o Contrato n°

/2020.

As partes deliberam, por mútuo acordo, formar o presente Termo Aditivo ao contrato original, conforme as
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OB.1ETO

1.1 O Presente Tenno Aditivo tem por objeto registrar a incorporação da Empresa POSTO SEGURO IV -

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,estabelecer a
sucessão da prestação dos serviços <à incorporadora e prorrogar o prazo de vigência do Contrato Originai.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCORPORAÇÃO

2.1 Fica pelo presente instrumento registrada a incorporação da Empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA.

Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te).:(73)3208-1124
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2.2 Em cicconciicia da incorporação cilada no item 2.1 desta cláiisiila. fica estabelecido que a empresa SANTA
CLARA ABASTECIMENTO LTDA, sucessora na relação contratual estabelecida com a CONTRATANTE no

âmbito do Contrato de Prestação dc Serviços de rornecimento parcelado de combustíveis, passa a constituir-se
titular da prestação dos serviços a partir do dia 25 dc junho de 2020.
2.2.1 A alteração da titularidade da prestadora de serviço não irá impactar na continuidade e nas
características dos serviços anteriormente prestados pela POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA.

2.2.2 Todos os direitos e obrigações serão integralmente mantidos entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO
3.1 Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, com Início em 01 de Julho de 2020 e término em 30 de
setembro de 2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA.
4.1 A despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão com a seguinte dotação:

Poder

2

E.xcciitivo

Oigilo

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

3010!

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aliviiladc

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

.Material de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

GESTÃO DA SALDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS

Elemento

3390.30.00

NO MAC
Material dc Consumo

Fon tc

14

Transrereticia dc Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Orgào

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390.30.00

Material dc Consumo

14

Transferencia dc Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Fonte

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5.1 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato resumido no Diário Oficial do Município em
cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
7.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas c condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as parles.

E. para firmeza c 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
panes, CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa - BA,

de

2020.

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA

MANOEL MECIAS FONTES DA SILVA

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 11° 13.761.531/0001-49
Manoel Custa Almeida

Contratante

Prefeito municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ n°. XXXXXXXXXXXX

Representante
CPF n". xx.xxxxxxxxxxxxx.

Incorporada

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ n°. XXXXXXXXXXXX

Representante
CPF 11°. XXXXXXXX.

Contratada/incorporadora
TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Av. Oceânica, n° 2994-Abrolhos 1-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel.:(73)3208-1124
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2555/2020
SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N® 821-B/2020, VINCULADO

AO

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

A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos vinte e cinco dias
do mês de junho para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender
à solicitação da Secretária Municipal de Saúde com objeto Prorrogação da
vigência do Contrato n°.2555/2020, firmado entre as partes em 07 de fevereiro de
2020 passando sua vigência até o dia 30/07/2020, a partir do dia 01/07/2020, Cujo

Objeto Alteração da Pessoa Jurídica contratada e Prorrogação da vigência do
Contrato n°.2555/2020, firmado entre as partes em 03 de Fevereiro de 2020,
passando sua vigência até o dia 30/09/2020, a partir do dia 01/07/2020 Cujo Objeto
Constitui Fornecimento parcelado de Combustível Automotivos para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde na sede do Município e/ ou demais

[

Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do

j

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. 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 Saúde no Município e/ou demais Distritos. Considerando o saldo de

!
*

contrato no valor de R$ 123.610,53 (cento e vinte e três mil seiscentos e dez reais

•

e cinqüenta e três centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento da

*

execução do contrato, tendo em vista a necessidade de manter o Fornecimento de

•!

continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando ainda Parecer Jurídico favorável pela possibilidade/viabilidade da
prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de julho de 2020 até 30 de
setembro de 2020. Devendo após a devida homologação pelo chefe do Poder
Executivo, da nossa decisão, proceder á devida publicação nos meios legais para
que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por

i

encerrada a reunião. Assim sendo, eu Cláudia Otto Cruz Moreira, Pregoeira lavrei

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

Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia 0|(a). Moreira Ivaniize S. Câmara Débora^jjds Santos
PregÓeira

Equipe De Apoio

Equipe De Apoio

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

A

ísencm:

U

í,• .
, -t.

íí5

> JUH.
.

IMUMFIRO TEltMO ADITIVO AO CONTRATO N". 2555/2020
['riiiifiici Tcmio Aditivo iio Contraio de Foriiecintciiio do
Conilnisiivcl tf. 2555/2021). vinculado ao Pregão Pre.^ieiicia;

para Sisienia ile Rcçisiro de Preços ii".146/2019 c .\la dt
Registro de i'rceoâ n''. 195.'2l)iy.

A:r.T.e> do preseuie i emio. de íun lado o MUNICÍPIO DF. NOVA N IÇOSA - FSTADO DA BAHIA, pesso-i
iiiridiea de direiio púhiieo imerno. inscrito no CN'I'J soli o ir" l.t.761-S.'l/0')y l-P). com sede na .•\venida

beeãniea. if 2'.)')-l. Oairro Abrolhos 1. Nova Viços:i/BA. neste ato reprc-sentado pelo Preíeilo Miiiiicipal. Seniioij
M.VNOEL COSTA AI.MF.IDA. l->ra.sileiro. divorciado, porlnclor dò CPF iC 050.967.745-20, residente c
domiciliado na Riin São ilenedilo. n°255. Centro. Disirilo de Posto da Mata. Município de Nova Viçosa-RA. conF

COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,inscrito no CNiM sob o if. 1 1.756.421/000!-:

63. com endereço na Rua Mnreeiial Castelo Dranco. ii". 1000. Castelo. Disfriio de Poslo de Mala, Nova Viçosa,^
|j.\. Clil'; 45.92S-0fl0. iiesie ato. rcprc.senlado por seu gc.siür Sr. MANOEL MECIAS FONTES DA SILV.\;

direito priv.ado inscrita no CNIM n". 01771,887/0003-46. com endereço situado na Avenida Oceânica, n". 126^
Ceniro. No\a Viçosa'BA, neste ato dcvidnmetnc represemado pelo Sciiiior CIRNE NUNE.S DE ANDKADEj
.IIÍNIOR, bni.NÍIeii'o. casado. Sócio Adminislrador, inscrito no CPF n". 294.837.578-94. Iiicorponidiira d:»

empresa POSTO SEGURO IV - DERIV.ADOS DE PETRÓLEO LTDA, pe.ssoa jurídica de direito privado
inseriui no CNPJ n®. l3.694.205/0()0[-66. com endereço .situado na Avenida Oceânica, n". 126. Centro, Nova

Viçosa/RA, ne.stc ato dovidantente rcprc-scnlado pela Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE dÚNTOR,'
brasileiro, casatío. Sócio Adminislrador inscrito no CPF ii". 294.8.37.578-94 c.

í

Considerando.

;i) A incoipofaçâo da empresa POSTO .SEGURO JV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pela empresa
.SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA:

h) O quanto consta tio processo administrativo n°. 8 N/2020:

c) Oiie* a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO i.TDA manterá as rclnçóe.s comerciais previas g.

de\ idiimente todas as condições estabelecidas no Prcgào !'n;scncial ii®. 146/2019, o que inclui a Ata dc Regisirc|
dePreçosn®. 19.5/2019 c o Contrato n°. 2555/2020.

i

.As parles deliberam, por nuniio .acordo, formar o presente Termo Aditivo ao contrato originíii. coiifonnc as
cláusulas e condições a seguir;

CÍ.ÃUSUl.A PRIMEIRA-DO OBJETO

i.i O Presente Termo Aditivo tem por objeto registrar a incorporação cia Empresa POSTO SEGURO IV DERiVADO.S DE PETRÓLEO L TDA pela empre.sa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,estabelecer ?

succ.s.sãodn prc.sinção cios serviços á iiicoiporadora c prorrogar o prazo de vigência do Contraio Original.
CLÁUSULA SEGUNDA-DA I.NCOUPOIL^ÇÀO
i

2.1
pelo nrcsciiic in.strumcnlo registrada a incoqioraçào da Empresa POSl O SEGURO IV DE PETRÓLEO LTDA pela empre.sa SANTA CLARA ABA.STLCIMENIO LI DA.-

■ Av. OcoSnic,n- 2SM-Abrolhos 1 - Nova Viços,- E=udo d>
1'Tormo Aditivo ao Contrato n" 62SÍ20U • FIs.1
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2.2 Eni liccprrcnciíi d:i inciirporiição ciimia ii-i

_. o^áKs cláiisulii. fica csiabciccido

S.AN I A_

Cl,ARA ABASTECIMENTO LTDA. .•iiiccssora r.a reiaçà.i coiUraliial csiriiiolccida com a Cü^jT^i"AN I E iioj

âmbito lio Coiilrnio tio Prestação de Serviços dc lorticiminto parcelado t!e comlnisiiveis, passa a coa.stttiiir-.sc

limiar da prcsiaçào dos serviços a pau ir do dia 25 dejunho de 2tC0.

|

2.2.1 A alteração cia lilularichule da prestadora de serviço não ira impacigr na coniiniiidadc e nas

caracicríslicas dos serviços iinierionncnlo prcstaJoj pela POSIO Sl.-.GURÒ IV — DERIVADOS Db
Pin RÒI.EO I.TDA.

2.2.2 Todos o.s direitos c obrigações .serão iiitcgraiiiientc mantidos ciilrc as parles.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO
.5,1 rica prorrogado o prazo de vigência conirnliial. com inicio cni ni dcjtillio de 2020 c termino cm 30 clc
.selcnihro de 2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA.
- : A detpesaí dccfirreiiies da cxcci]ç.1o do presente Teniio Aditivo correrão com a scguinic dotação:

P.ulcr

■ 2

Executivo

Orsúa

!3

FUNDO MUNTCfPAL DE SAÚDE DE NOVA VIROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DF. SAÜDF.

Sccrciiiria

Unidade

301

! 30101

.Atividade 1 2.062
Elcnienin
■ Fimtc

l'nriei-

FUNDO MUNICn'AL DE SAÚDE

i Gc.s(;"kkíii.s Ali\ idiulcs do FMS

33';0.3tM)(l i .Material de Ciin.siiriio
1 02

Sniide 15%

2

F.xeenlivo

3

FUNDO MUNICIPAL DE.SAÚDE DF, NOVA V1CO.SA

Seereliiria

301

SECRETARIA AIUNICIPaL DE SAÚDE

Unid.ndc

30I0I

Atividade

2.065

FUNDO MUNICIPAL DF. SAÚDE
GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS

Elemento

3390.30.01)

NO .MAC
Material de Consumo

14

'i ransfcrencia de Rcctirsns do SUS

t

Ort:âo

Fonte

i 02

Saúde 15%
■•

Poder

2

Executivo

Orgãn

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Seerciii ria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.

30101

FUNDO .MUNICIPAL DF. SAÚDE

Atividade

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FA.M1LL\ - SI-

Elemento

3390.30.00

Fonte

1 14
(12

Mulcriai dc Consumo

Tran.srereucia dc Rccni^Sü-s do.SUS
Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.i .A alicração coiiiiatiml de que trata csie inslrumcnio é baseada no art. 65 da l.ei n" 8,666/93.

Av. Oceânica, n°29M-Abrolhosl-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP:'15920-000-leT:(73) 3208-1124
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CLÁr-Si:LA SKNTA - DA PUBhlCAÇAO

6.1 A CONTR-ATANTü providcnciiini a publicscào cc ev-nii.-» resumido uo Diário Olicial do Município cm
ciimpi imcntn ao csialiciccido no parásiraro único do an. 6. iia l.ci 8.566/93.
CL.\11SIÍLA SÉTIMA - DAS l>ISI>OSlÇÔf;S GERAIS.

7.1 l-icam raUncadiis as demais clái.suia.s c condições csUibclocid.a>- no coiurato inicial, nrinado enlrc ns parles. •
1

f-, para llrincza e validade do que foi pactuado, liurou-sc o prescnic leniio ndilivo em 03 (trcs) via.s de
i<m.al icor c forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas ikíqs representantes das
iniiíes.CONTRATAN'1'l: c CONTRATADA,o por duas lesteinunhas prc.scncinis. ,
:
Nomi Vi.,'osa - LIA. 25

MANOEL MEClXS FONTES DA SILVA

GESTOR DO rUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

s"PJ n'

Manoel
eivllll

Conti-nlimic

a .AlinciiU)

iiuiiiicipal
nalante

PíP/xi: ,

POSTO SEGURO IV - DERIVADOS l)E PETRÓLEOLTDA
CNPJ n". 02,725.060/0001-05
Cirne Nunes dc Andrade Jiuiior
CPI- n". 294.837,578-94.

Incorporada

.

í.
B.ASTkciMENT LTDA
SANTA ClUlÍA AB.ASTKCIMENTO
CNPJ n'\ 01771,887/0003-46
Cinte Nimc.s dc Andrade Jimior
CPI- n". 294.837.578-94.

Conlraiada/incorpnriidortt
Tl:S'[T.ML'NMAS:

Ca-rv^'/^ àyp
NOME

NOME
CTF

CPP

Av. Oceânica, n' 2S34- Abrolhos i - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.i (73) 3í08-1124
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Diárid Ollcial lio

Nova Viçosa

MUNüCÍPiO

Quinta-feira
2 de Julho de 2020
3-Ano -N^SSSS

ICXTRATO Dn PRIMRIRO TERMO ADITIVO DE PRA/.O AO CONTRATO N". 2555/2(120 VINCULADO AO

PROCISSO ADMINISTRATIVO N°. S2I-I«/202I) ORIUNDO DO PBKOÂO PRISENCIAI, P/ SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS N°. 140/2019 E ATA DE KiíC.ISTRO DE PREÇOS N". 195/2019.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - HA, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚULICO INTERNO,
CNP.I Síih o n" 13.76I.53I/(HK)|.49 COM COOPARTICIPAÇÃO DO EUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, pessoa jurídica de
dildlopúblicu, iiisailo no CNIM mií> c n". 11.7S<.-42I/0tmi-63.

CONTRATADA: SANTA CLARA AllASTECIMENJ O LTDA. inscrito no CNPJ SOB O N° OI.?71.887/()(m3-46. ncsle ato
represcntarlo pela Sr". CIRNE NUNES DE.lNDKADE JÚNIOR. Inscrltii mi CPEsob u N° 294.837.578-94.

OBJETO: ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DA VlGfiNCIA DO CONTRATO
N',:553/2I):0. FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÊ O DIA
30/09/202(1. APARTIR DO DIA 01/07/2020 CUJO OBJETO CON.STITUI FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO

E/ OU DEMAIS DISTRITOS. CONFOR.\lE E.SPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO.S DESCRITOS NO ANEXO I DO

EDITAL PREGÃO PRE.SENCIAL P/ .SI.STEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Execniivrt

Org:!))

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDIC DF, NOVA VIÇOSA

Sccrclaria

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE.SAÚDE

Unidade

30101

EUNDO .MU.STCIPAL DE SAUUK

Alivfcluüc

2.062

Gcxlão dn< Atividades do FMS

Eleiiieiilu

3390JO.0fl

.Malcrial de Cmisiimo

Fonle

02

Saúde 1590

PiKlcr

2

Exeeiilivo

Órgilii

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MÇOSA

Secretaria

.301

SECRETARIA MUNICIPAL DF,SAÚDE

Unidade

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Alíslilude

2.065

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Elcmenln

3390.30.00

Malerial de Cnnxiimo

P'<>nle

14

Transferencia ile Recursos do .SU.S

02

Siiúde I5G-

PtMicr

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAL DE DE NOVA VTÇO.SA

SemTarla

301

SECRETARIA MUNICIPAL DE,SAÚDE

Unidarlc

30101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ativlrl.ide

2.165

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Elemento

3390JO.OO

Malerial de Con.siimo

Fonie

14

Tratufereneia de Recursos do SU.S

02

Saúde 15%

DATA no ADITAMENTO: 2,5/06/202(1.

VIGÊNCIA: OI/07/2020 A 30/09/202(1.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Anigo 57. inciso II da Lei n°. 8.666/93.
MANOEL COSTA ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2ZVHXYIKPYR4BRH01RNXNW

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

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Sclorde Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°

2555/2020 do Pregão Presencial IV Sistema dc Registro de Preço n° 146/2019 vinculado ao
Processo Administrativo n'' 82I-B/20I9 c a Ata de Registro de Preços n" 195/2019, remeter ao

Setor de Compras para formalizar autorização da contratação da empresa: CONTRATADA:
SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA. in.scrito no CNPJ SOB O N° 01.771.887/0003-

46. com

o objeto

ALTERAÇÃO

DA

PESSOA .lURIDICA

CONTRATADA

E

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2555/2020. FIRMADO ENTRE AS
PARTES EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA
30/09/2020. APARTIR DO DIA 01/07/2020 CUJO OBJETO CONSTITUI FORNECIMENTO

PARCELADO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E/ OU DEMAIS

DISTRl fOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. QUANTIDADES E PREÇOS DESCRIfOS
NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇO N" 146/20)9 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N"195/2019.

Nova Viçosa, 25 de junho de 2020.

Manoel Mccias ITontcs da silva

Gestor do Fundo Mimiiipal de Saiide

Av. Oceânica, n" 2994-Abrolhos l-Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:(73} 3208-1124
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ORDEM DE FORNECIMENTO

GABINETE DO PREFEITO

Fica Autorizada a Empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, itiscrito no
CNP.I SOB O N° 01.771.887/0003-46. Conforme Primeiro Termo aditivo ao contrato n°

2555/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço n" 146/2019 vinculado ao

Processo Administrativo n" 821-13/2020 e a Ata de Registro de Preços n" 195/2019, que tem

Como o Objeto ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA E
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°.2555/2020. FIRMADO ENTRE
AS PARTES EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O
DIA 30/09/2020, APARTIR DO DIA 01/07/2020

CUJO OBJETO CONSTITUI

FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE

DO MUNICÍPIO E/ OU DEMAIS DISTRITOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DF. PREÇO N° 146/2019

E NA

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

pela multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens.
Nova Viçosa, 25 de Junho de 2020.

J)
Manoel Mcaas Fontes da silva

Gestor do Fundo rv\unicipal de Saúde

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

