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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2020, neste setor de
pregão licitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de
n° 654/2019 que contém 2331(dois mil trezentos e trinta e um) folhas, com
seqüência do n° 01 á 2331 do qual acrescento 78{setenta e oito) folhas com
seqüência de 01 á 78 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n® 831B/2020, objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2271/2020 com
a empresa; SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, que tem como objeto O
presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da Vigência do contrato
n° 2271/2020,firmado entre as partes em 02/01/2020 com vigência até

31/07/2020,ficando sua vigência que compreende o período de 01/08/2020 até
31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de

Agricultura e Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme
especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Editai Pregão
Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n" 146/2019 e na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019 vinculada a este contrato,
Nova Viçosa, 14 de agosto de 2020.

Claudia O.^.fVIoreIra
DECRET&: 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO H" 831-B/2020.
TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2271/2020.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENGIAL-SRP N° 146/2019.
REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N= 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.

OBJETO: Prorrogação da Vigência do contrato n® 2271/2020, firmado entre as partes
em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o
período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme

especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da
Ata de Registro de Preços n® 195/2019 vinculada a este contrato.
EMPRESA: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
01.771.887/0003-46.

DATA DO ADITAMENTO: 29/07/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO: 01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO N® 868/2020

CLAUDIA^.'C. MOREIRA
PREGOEIRA

IVANILZ^ CÂMARA
EQUIPE DE APOIO

DÉBOfeTG.BOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO
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AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de julho de 2020 autuei sob n° 831-B/2020 Ofício do
Excelentíssimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em
atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e
Pesca, para Prorrogar o Contrato n° 2271/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,(SANTA CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no
CNPJ 01.771.887/0001-84, situada na Avenida Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova

Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG
234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto
fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da
SECETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PESCA na sede do Município, e ou
demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I

do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda
da Ata de registro de Preços n® 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de

janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro
de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$
131.485,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) no saldo do
contrato. Copia dos documentos da empresa, copia do contrato original, certidões.
Oficio do Prefeito a Contabilidade do Município solicitando a informação quanto a

Dotação Orçamentária capaz de custear a referida despesa, resposta do contador do
município informando a rubrica orçamentária, oficio a assessoria Jurídica do Município
solicitando analise e emissão de Parecer jurídico. Foi autorizado ainda pelo Senhor

Prefeito que a Pregoeira procedesse aos tramites legais para atendimento da
solicitação supracitada em conformidade com Parecer
Orçamentária, aos quais faço juntada do Decreto 868/2020.

Jurídico

e

Dotação

Cláudié^ C. Moreira
Pregoeira

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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Participou* do CURSO DE FO^^AÇÃÒ DE PREGOEIRO, realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP nós dias
17 e 18 dejaneiro de 2019, carga horária de 12 (doze) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping, cm Salvador/BA. '
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DECRETO N2 868/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substilulçào do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
Lielialórios
na
modaiidado
PREGÃO
da
Administração Municipal de Nova Viçosa — Bahia
e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL
COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legai de suas 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 oulras 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 licitalório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Editai e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;
Considerando que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a sua

atividade para o alcance de resullados 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 aluar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que lhe foi por Lei
atribuída;

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

Art. 12. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n®.
5037, nomeada através do Decreto n*. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEIRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

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

seguintes Servidores: IVANILZE SOUZA CÂMARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.
Art. 2®. A Servidora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os

Processos Licitatórios da modalidade PREGÃO.
Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser

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

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto
Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n® 8.666/93 e suas alterações
posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações.
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Art. 4°. A Pregoeira 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-TC!v1 e do Portal da
Transparência no site oticlal 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 850/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

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

MANOEL COSTA ALMEIDA

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

"Altera o Reguiamenlo, no âmbito do Município de
Nova Viçosa <6A)do Sistema do Registro de Preços
previsto no art. 15 da LoI n< 9.665, de 21 de Junho de
1993,e dâ outros provldóneiso".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da compelência prevista no inciso II dO art. 30 da
Constituição Federai, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n< 8.666, de 21 de junho de 1993,
Ari. 1*. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
sen/iços no âmbito municipal, obedecerá às normas Fixadas neste decreto.
Art. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições;
i, Sistema de Registro de Preços •SRP:conjunto de procedimentos para registro
formai de preços relaiivos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços: documento vlnculalivo, obrigacional, com
caracieffsiica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,

fornecedores, õrgâos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no Instrumento convocatório e propostas apresentadas;

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

IV. Órgão Participante: secretaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos inidais do SRP e integra a Ata ds Registro da Preços.

Art 3". Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
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II. Quando lor mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

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

III. Guando pela natureza do objeto não lor possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado peia Administração.

Parágralo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços do Informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 4*. Caberá ao Órgão Gerendador a prática dos atos de controle e
administração do SRP,em especial:
I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondâncía eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Secreiadas da Administração para participarem do SRP;
li. Consolidar Iodas as informações relativas à estimativa individual e toiai de
consumo, bem como promover as devddas adequações com vistas ã definição das

especilicações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
IN. Realizar ampla pesquisa de mercado visando alerír os preços efetivamente

praticados antes da realização do certame e apôs. Irimeslralmenle, para alerir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
IV. Obter a concordância das secretarias

participantes em

relação

às

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

V. Realizar o procedimento licitalório respectivo;
VI. indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
dasslficação e os quaniítalivos de coniralação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

Vil. Providenciar os trâmites reladonados à elelivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contratação
realizada;
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Vill. Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à

aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17, 18 e 20 deste decreto;
IX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios

eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos partícipanies.

AH. 5«. Caberá ao Órgão Pariicipanie:

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

lil. 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 ãs

alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correio cumprimento às suas
disposições;

V. Indicar o gestor do contrato:
VI. Conduzir os procedímenlos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6*. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federai n* 8.665, 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
obrígado e dos preços registrados;

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

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

lli. Encaminhar ao órgão Gerenciador solicitação e aulorízação para a efetivação
da contratação;
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IV. Zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;
V. Inlormar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor nâo atender as condições
esl^etecidas no editai ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

Ari. 7». As iiciiações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos lermos das Leis n» 8.666. de 21 de jultto de 1993 e n»
10.520. de 17 de juitio de 2002. e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo tônico. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.

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

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

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

complementarmenle. nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
caraclerísticas do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina o controlos a serem
adotados;

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

Vil. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições
eslabelecidas.

Parágrafo único. O edital poderá admiiir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconio sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros simiíares.
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Ari. 9*. O objelo da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de lorma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o locai de entrega fixados
no editai.

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

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

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
li. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de ctassifícação 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 prailcados.
Parágrafo tínlco. Excepcionalmente, a crílério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde

que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente Justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor Inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.
Ari. 11. Homologado o resultado da licitação, será elaborada a ala 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 e os órgãos participantes.
§ 1*. O ilcltante que. convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído.

§ 2*. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,

se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o i^arágrato anterior.
Endei«ç«: Av. OceJnleo,3100.-Ahtolhos 1. Now Viçosa - 64.CEP:45920-000
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Art. 12. O prazo máximo de validade do regisiro de preços será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da respectiva ata, computadas neste as eventuais
prorrogações,

§ 1^ A prorrogação da vigênda da ata será admitida quando a proposta continuar
se mostrando mais vantajosa e satisleitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.
§ 2*. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
conforme as disposições contidas nos editais e respectivos Instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n* 8.666, da 21 de junho
de 1993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ala de
registro ds preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ala.
An. 14. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro

a preferência de contratação em Igualdade de condições.
An. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública ft^unicipal, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não lenha panicipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vaniagem.
§ 1°, Os enles que não participaram do regisiro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ala de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata. para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços

a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 2*. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Regisiro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
Independeniemenie dos quanlitallvos registrados em Ala, desde que este fornecimenlo não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Sndcicço; Ai, Oceinice,3100,- Afitolnas I, Nova VI;aM • BA,CEP:4!92)M)00

Fono:(73)3209-1134 - E-mo)!: gablnolodopnloUo^novsvIcaM.ba.gov.br-CJPJ N': l3.7SU3in00MI

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; GSR3CGWO1V1LJVKH02H4RA

Esta edição enconira-se no site; www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-Bf^SIL

Diário Oficial do

Quarta-feira

Nova Viçosa

19 de Setembro de 2018

MUNiCIPlO

a-Ano -N»2435

^ VICO^^

§ 3'. As aquisições ou conirataçôes adicionais a que se refere este artigo nâo
poderão exceder, por secretaria, órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4*. Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em
locais diferentes, é lacuílada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por

região, de modo quo aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.

§ 5*. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 6*. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em aló noventa dias, observado o prazo de
vigência da ala.

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

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

§ 6^ É facultada aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes
outros municípios da lederação brasileira a adesão a ata de registro de preços deste
|t4unicfpio.

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

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

registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador, será formalizada por termo de
contrato ou instrumento equivalente, nos moldes previstos no editai.
Parágrafo único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federai n* 8.666, de 21 de junho de 1993.
Endttofo: Av, Oc<inlee,]IOO,-Abiolhst I, N&ví Viçosa - BA,CEP:45920-030
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o

Órgão Gerenciador deverá:
I. Convocar o fornecedor do bem ou preslador do serviço visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao mercado:
li, Liberar o fornecedor do bem ou preslador 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 desto Docroto;

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

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado.
Art. 18. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado
quando:

I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
ii. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior

àqueles praticados no mercado;
IV. For dccíarado inidôneo para licitar ou contraiar com a Administração Pública;
V. For impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será de iniciativa do Órgão Participante ou do Órgão Gerenciador, e, ao
finai, será formalizado por despacho da autoridade máxima da Administração,
Art. 19. O fomecedor do bem ou preslador do serviço poderá solicitar o
cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução coniratual, decorrente de caso fortuilo ou de força maior
devidamente comprovados.
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Ari. 20. Aplicam-se ao SRP e às coniraiações dele decorrentes as penalidades
previstas nas Leis Federais n* 8.666, de 21 de juniio de 1993 e n' 10.520. de 17 de julho
de 2002, conlorme o caso.

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

REGiSTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. OeeínleB,310S,-UrolSoiI, Nova VIçoM-CA, CEP:4S920-C(IO
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Nova Viçosa,07 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Agricultura e Pesca para Prorrogar o
Contrato n° 2268/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA,(SANTA CLARA ABASTECIMENTOS)inscrita no CNPJ 01.771.887/0001-84, situada

na Avenida Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo
Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado, Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837,578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA

VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do SECETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA E PESCA

na Sede do

Município, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no
anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da
Ata de registro de Preços n" 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31
de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia
01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 131.485,00 (cento e trinta e um mil

quatrocentos c oitenta e cinco reais) no saldo do contrato. Autorizo a Pregoeira a defiagrar
abertura de Processo Administrativo para atendimento a solicitação supracitada em
confonnidade com Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

PREFEITO MKINÍCIPAL

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

Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedODrefeltofSemall.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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NOVA
ConttnJndO w>o novo

NOVA VIÇOSA, 30 de junho de 2020.
OFICIO n? 002/2020

^ViÇO^SÍ

Ao Exmo. Sr.
Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa/ BA.

Prezados Senhor,

Como Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, no âmbito do poder Executivo Municipal, venho
através deste em cumprimento a exigência legal, prevista nas Leis n? 8.666/93 e 10.S20,/02, solicitar ao
Senhor para que aconteça o Procedimento cujo objelu Prorrogação da vigência do comraio n~. 2271/2020.
íumado entre as panes em ti2'0)'202n com vigência aié .5J/07.'2020, ficando sua vigência que compreende o
período de 01/08/2020 aié 31/12/2020 Cujo objeto è o Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivos para

atender as demandas da Secrctarin Municipai de Agrícultura e Pescti da sede do município, e/ou demais
distritos, conforme especificações ciuaniidades e preços descritos tio Aticxo 1 do Edital Pregão Presenciai p/

Sistema de Registro de Preços n" 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019
vinculada a este contrato. Pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO l.TDA, inscrito no CNPJ SOB O
N® 01.771.887/0003-46.

CuiisiüettJfiüu a necessidade em cuntijiuaimub atendendo as deniuiidas da Secielaiia Municipal de
Agricultura c Pesca solicitamos o aditamento do contrato supracitação com pratc de até 31/12/2020,
Tal aditamento faz-se necessário para manter o bom desenvolvimento dos veículos que são utilizados nas
ftmcões e sen iços através dessa secretariti..
Assim sendo, para o bom desenvulmciiio dos atendimentos, é imperiosa a realização do referido aditaineiiio
ao contrato supracitado, por sc tratar de serviços públicos prestados por p;uie dessa sea-eiaria.

w
Faz-se necessário tal solicitação, face as atividades ininterruptas.

Nestes tennos pede deferimento.

íalvino

Sccrelário Municipal de Agricultura c Pesca
Decreto n'' 7óó de 21/05/2019,

At. Oninkt,n* 2994- Altrolíioi I-Non Vifni-Esudo di Btbix-CEI>: 4592(>-IH)0-T(l: P3)329t-l 124
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POSTO SEGURO iV - DERflVADOS P£ PETROLEO LTDA.

Nov3 Viçosa/BA, 27 de maio de 2020.

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

O

Ref.: Fornecimento de Combustível - Alteração Contratual

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

Att.: Ilustríssimo Sr. Prefeito do Município de Nova Viçosa

ç.'P
5> ^

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
Ciara.

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

Rede CNA

"Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União

em (...) 9.1. conhecer da presente consulta (...) respondendo ao
Presidente da Câmara dos Deputados que é possível a
continuidade dos contratos celebrados com empresas que
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 8.666/1993;
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 originai".

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

6. Esses três requisitos foram devidamente atendidos:

^

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

O

(y''

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
Clara os seus direitos contratuais com a prefeitura. Segue abaixo essa regra do
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 previsto expres5amenteyríã''~^^>i^
sua cláusula 7^, que a Prefeitura (Contratante) pode alterar o contrato corVcr '
Posto Seguro-IV (Contratada). O texto dessa cláusula 7^ do contrato é o seguinte:

Rede CNA

Cláusula 7^. O Contratante poderá modificar uniíateralmen
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: \
I - habilitação jurídica;
II-qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV-regularidade fiscal e trabalhista.

. {A

^
• O'

(

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

9. Importante, também, citar abaixo o artigo 7^ 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. 7- 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 estabelecida pelo TCU também

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

'.vji
"

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

Posto Seguro IV

Santa Clara

Deriv. de Petróleo Ltda.

Abastecimento. Ltda.

CNPJ ->

13.594.205/0001-66

01.771.837/0003-46

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

Razão Social ->

13. Vale destacar ainda que e empresa Santa Clara que comprou a empresa

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

o
14. Por essas razões acima, enfim, solicitamos a gentlfeza-^ae 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
a continuidade do nosso contrato.

15. Por fim, permanecendo à inteira disposição, aproveitamos a
oportunidade para renovar os nossos sinceros votos de estima e consideração.

pnt;TnVffl-mn iv- nmivÁrinrü^Py^RáLEO ltda
cVlPJ: 13.694.2ÜS/08ei76(

o

Instrumento Particular

de Incorporação de Empresa

As Partes absiixo 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.

As Partes Contratantes:

/I

,

\V

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

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 Cime
Nunes de Andrade, brasileiro, viúvo, advogado, OAB/SP n° 63.957,
residente e domiciliado na Rodovia BR 418, Icm 35, distrito de Posto

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

000; daqui em
Comprador.

diante, será denominado simplesmente como

Cláusula 01

Objeto do Contrato

1.1. A empresa SANTA CLARA incorpora a empresa POSTO SEGURO- ] I
IV, sociedades empresárias qualificadas acima, atuantes no segmento
econômico de postos de combustível.

Cláusula 02

•y,

Preço e Forma de Pagamento

^•f"
V-

r, Ü

y-Q^'

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
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

Baliia)(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 obrigaçõeá'~]V-.,^

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

Ti I
'

b. audiciais:

O

o-

--^

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

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

de Nova Viçosa/BA;
Cláusula 03
Imissão na Posse

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

Cláusula 04 - Responsabilidades das Partes
4.1. A responsabilidade por todos e quaisquer tributos e encargos
relativos às quotas societárias adquiridas ou ao exercício das
atnndades comerciais da empresa, com fato gerador até a assinatura
do presente, correrão por conta exclusiva dos VENDEDORES.
4.2. A responsabilidade desses tributos ou encargos ainda será dos
VENDEDORES mesmo que não tenham sido lançados pelas
autoridades governamentais competentes ou que os mesmos venhzim
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,

taxas, 'x j
^ í

(ü)
trabalhista
(ações
homologações extrajudiciais etc);

judiciais,

(iii) ambiental (IBAMA, Órgão Ambiental
Estadual, Secretaria

Municipal

de

Meio

Ambiente etc.);

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

(v) civil, (vi) criminal, (vii) de relações de
consumo, (viii) de relações comerciais etc.
I 1

Cláusula 05

Responsabilidade Trabalhista

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 integreilmente todas as verbas
rescisórias devidas.

Cláusula 06

Irrevogabilidade

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

Disposições Finais

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

leÜíJf^iÉial
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 negócioxj Arídíco.
8. DO FORO

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

Baliia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiadb que 0^
seja, para dirimir toda e qualquer disputa que possa surgir entre as
partes, com base no presente contrato.

As Partes deste contrato, enfim, por estarem assim justas e

contratadas, assinam o pr^ente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor, para um só efe|to, juntamente com as duas testemunhas
abaixo.

Posto da Mata/Nova\viçosW/BA, 25 de-fçyereiro de 2020.

ÍUCt

líl(
inta Clara Abastecimento Ltda.

mcorporadora

Post

^)ér.

Pet.yLtda

■Jedad^Locorporada

(empresa compradora)1

(empresa ^ndida)

Cirne Nunes de Andrade

Cime Nunes de Andrade Júnior

CPF n" 214.281.158-20

CPF n" 294.837.578-94

i
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
inscricác

COMPROVANTE DE ÍNSCRIÇAO E DE SlTUAÇAO

01.771.007/000,3-45

DATA DS ABERTURA

21/05/2019

CADASTRAL

FILIAL
Nüwn EiV.pre:;ai?i.u

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
rorne

TlTUl O 1)0 liSTAriEUECIMEfVTO (.VOME DE F/J>ÍTAS!A)
REDECNA

DEMAIS

CÜOICO E DESCRIÇÃO OA ATIVIDADE ECONOWICA PRINCIPAL

47.31 -B-00 - Comórcio varejista de combustíveis para veículos automotores
CODIC.O E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.29-6-Q2 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comercio varejista de lubrificantes

43.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
CODICiO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ/v JURÍDICA

206-2 • Sociedade Empresária Limitado
LOGRADOURO

NÜMCRO

AV OCEANICA

1.428

COMPLEMENTO

CE"

SAiHRC'DISTr<lTC

MUNICÍPIO

UF

45.920-000

PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ALBERT0.GA.V1AQ:REDECNA.CQM.BR

(73) 9944-3761

rEflARATIVÜ líiCTCNSAVEL(EFRj

ÜITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

21/05/20115

MOTIVO DE SnuACAO C/JJ.ASTRAL

.SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

'provado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
W

Emitido no dia 30/05/2019 às 12:24:38 {data e liora de Brasília).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARAi / —'S—
ABASTECIMENTO LTDA
LTDA
ABASTECIMENTO

^

/ í;

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

domiciiiado 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 parclai de bens, lurismologa, 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 mala. Nova Viçosa. - Bahia, CEP:45928-000, Brasil.
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.

RcqrSlilOOOOO^aniO
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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.

4732-6/00 - 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

Cl_ÁUSULA 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, consolida-se o contrato social, nos termos
da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA.

CIRNE NUNES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em
31/07/1945, viúvo, advogado, CPF: 214.281.158-20, 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.
^ '

BRITO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascida em

iy05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, turismologa CPF:
216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186' óraãò
expedidor DET^N - SP. residente e domiciliada na Avenida Presidente
Getulio Vargas,4815, Redenção, Teixeira de Freitas - Bahia, CEP; 45994-000.

Rcq;81900000431230
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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: 00837517339, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliado no Rua Elpidio Carlos de
Oliveira. 166, Posto da mata, Nova Viçosa, - Bahia, CEP:45928-000. Brasil.

Onicos sócios da sociedade: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA., com
sede na Avenida São Paulo, 182, Itabatan, CEP: 45930-000, na cidade de
Mucurí • 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, consolidaro 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.Bahia:
CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social da empresa é; .
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
Comércio varejista de lubrificantes;
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência e
Transporte rodoviário de produtos perigosos
CLÁUSULA TERCEIRA
w

.'ÍVi

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

te I

N
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84
Vjco^

CLÁUSULA QUARTA

o capilai social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000(duzentas mi!) quotas de R$ 1.00(um reai) cada uma,já subscritas
e integraiizadas em moeda corrente do país, pelos sócios.
As quotas subscritas do capital sócia! é composta da seguinte forma:
SOCIOS

CAPITAL
SOCIAL

QUOTAS

PART,

CIRNE NUNES DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR

R$ 160.000.00
R$
20.000.00
R$
20.000,00
R$ 200.000,00

160.000

80%

20.000

10%
10%

TATÍANA BRITO DE ANDRADE
TOTAL

20.000
200,000

100%

CLÁUSULA 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
t

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela íntegralizaçâo do capitai social, nos termos do
Art. 1.052. do Novo Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da Soclodade compete aos sócios: CIRNE NUNES DE

ANDRADE, CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR e TATÍANA BRITO DE

ANDRADE, em conjunto ou separadamente podendo assinar
individualmente, com os podores 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 conr—v..-.

credores e devedores, reconhecer saldos, dar e receber recibos e quitação—"') 1
responder pela evicção, assinar recibos e contratos diversos, estipulando ' /
cláusulas e condições, tirrnar compromissos e obrigações, .abrir e encerrar,
movimentar contas bancárias, financiamento/empréstimos, admitir e demiti
1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLAR^l

^

ABASTECIMENTO LTDA
^ ViQOi

CNPJ: 01,771.887/0001-84
0

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 pcderes 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.
CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

.,

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-ihe-âo

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

sócio falecido. Caso não convenha este critério, são pagos aos herdeiros oi
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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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLA
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 Lucros Acumulados
para futura destinação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

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

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

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ~

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra rtq

R«q: 8190000043123a

Certíieo o Res'sW sob o n"97659853 em 21/0512019
Proloco!o19B833167de09/05/2019
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Nome da empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA NIRE 29251817947

Esie documento pode ser verificado em httpy/fegin.jji»b.be.gov.«f/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspic
Chancela 59955609486523

Esta cápia foi autenticada dígitaímente o ssstnade em 21/05/2019
por TIana Reglla M G ae Araújo ■ Secreüida-Caral

ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLAI
ABASTECIMENTO LTDA

Pi^

CNPJ: 01.771.887/0001^4

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.(Art. 1.011, § 1". CC/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Os casos omissos neste contrato são resolvidos com observância dos

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

aplicáveis.
CLÁUSULA 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 exercício e o

Fica eleito o foro da

cumprimento dos direitos

gações resultantes deste contrato.
ntratados, assinam este instrumento,
bril de 2019.
c/inTOi.o pe NCTAsou ois mi t o oe iclvêcia
lAeoiihrcn per stnpiAeita ati r#.Tiaii) ac
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Req; 81900000431230

Certifico o Registro sobo n®97659B33 em 2lf05/2010

Pã(pna 7
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Protocolo 196S33167 de 09/05/20t9

Nome de empresa SANTA CIARA íASASTKCíMENTO LYDA NlRc 29201B17947
Esta documanto pode sor verificsdo o,x h;tpl//regiii.juceb.l>a.g.3v.Íji/AUTENTICACA0D0CUMENT0S/AUTENTICACA0.aspx
Chancela £9955609-130523

Esta cópia foi aulenilcade tllgllalntcr>le o assinada eir ?1/0ofÂCi'í9
porTiana Regila M G de Aroiijo • tin.nttlr/ie-Gera!
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Cflrtifico o Registro sob o n' 97653353 em 21/O5Í2019
Protocolo 196633167 de 09/ÜS;2010

Nome da empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTOA NIRÉ 23201817347
Este documento pode ser verificado em hítpl'f0g'n.|uc<(b.bp.gcv.br/ALrrÊNTlCACAODOCUMENTOS/AUTeNTICACAO.aspx
Chancela 59955609486523

Esta cópia foi autenticada dlgitaimento e assinada em 21/0S'20<9
por Tlana Regíla M G do Araú]» • Secrolárla-Goral
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Protocolo 156333-107 Ü3 09/05/2015

Nomo da empresa SANTA CLARA .AK.ASTEClfvIcNTO LTDANIRE 29201517947

Esta documento poda sc-i vi-níicado cm htln.v7reg!n.Juceb.ba-Scy-br/AIJ7ENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO.asp;(
Chancela 55955609403523

Esta cópia foi autenticada díoüalmenla o as.dnada em 21/05/2019
por Tisno Rcgila M G da Araújo - Ãccrctíriri-Qera:
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Nome da empresa SANTA CLARA A3ASTEC1MENT0 LTDANIRE 29201817947

Este documento pode ser verificado em hllp;//regln.juc«b.l'8.gov.brt'AlJTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO.aspx
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DE LICENÇA 00441/ 2020

j SANTA CI.ARA ABASTECIMENTO LTDA
.•.0M£ íi.VUS.A

REDE CNA

I KHOSP.ÍZO
'■«NDRO

- NOVA

I nrv.ivr.Cz

ComOrcio varejisla c;o combusiiveis porbombb
C
coaioo «"n'.iDac«~
4012020

I

.INSCRIÇÃO

Caü EC6KÍ5MICO

CPFICUPJ

000051070

Cl1.771.807/0003-46

_

DA7A E;.!r5SAC

03/03/2020
OAt.Ldf.

VAfnuos

31/12/2020

REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor

21/05/2020

'àC.NC/j

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

mp

Razão Social

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ

01.771.887/0003-46

Número de Aulorização

PR/BAai99410

Número Despacho

ANP

Data da Publicação

12/05/2020

Endereço

378

AVENIDA OCEANlCA -1.428 -

PETRONILIO LEANDRO - NOVA VIÇOSA - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que ihe
confere o artigo 8°. inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a
atividade dê 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 certifícados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado

1

deverão ser verificadas pela internet, no site da ANPtwwv/.anD.oov.br

lillpa://poslos.anp,gov.bf/Cortiíic3doPrevievv,5sp
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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 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 dividas de

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

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

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://n'b.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 <hcra e data de 8rasllia>.
Válida até 08/08/2020.

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

Consutis RdQulsrklatiQ do Empregador

21/05/2020

CAIXA SCONCMiC ■. rr-OfíRAL

Certiílcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

Vi-77i.887/0ü03-46

Razão SOCialSANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

Endereço:

AV OCEANICA 1428 / PETRONILIO UEANORO / NOVA VIÇOSA / BA /
45920-000

A Caixa Econâmii^ Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036,'*de.ll de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima id.entificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantiá 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:

www.caixa.gov.br

niips://consuila-crf.caíxa.gov.br/con8ulta(/í/pagoc'cofiSiiIlaEmpra3ao:'.isf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.771.887/0003-46
Certidão n°: 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 Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a 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

necessários á identificação das pessoas

os dados

naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às Obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais crabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos

previdenciários, a

honorários, a

custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou,Comissão de Conciliação Prévia.

,ti

f

j
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Emissão: 20/05/2020 11:02

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
■

.-i.;

SECRETARIA DA FAZENDA

Certídão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os ofoltos dos arts. 113e114daLol 3.9S6 do 11 dedoaombrodo 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N®: 20201463199

razAo social

SANTA CLARA ABASTECLMENTO LIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

01.771.887/0003^6

158.180.503

Pica certificado que não constam, até a prosonle data, pendândas de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à Inexistência de débitos, inctusive os Inscritos na DMda

Ativa, de competência da Procuradoria Qerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Prisca do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posterlormer)£.' .

Emitida em 2010512020, conforme Portaria n® 918/99, sondo válida por 60 dias, contadosa-paftir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COI^PROVAOA NAS JNSPETORJAS

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

Válida cc/n a apresenlaplo «irrjunta do canão origino! de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receito Federal do Ministério de Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÊANICA,2994
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA- BA

iPi-

CEP:4592CW>00

CNPJ: 13.761.531/0001-49

Í3 MÇO^

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
PETRONIÜO LEANDRO

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46
NOVA VIÇOSA-BA

CEP:45920-000

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

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

Observação:

Esla certidão foi emitida em

21/05/2020

com base no Código Tributário Municipal.

w

,r(idão válida até: 20/06/2020

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima Identificada.
Código de controle desta certidão: 0600004B8041000005360903000013920200S210

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

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

Impresso em 21/05/2020 âs 15:17:17
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MUNICÍPIO OE NOVA VIÇOSA

'C^í
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ESTADO OA BAHIA

PARf.CR» .I[;uínico
Processo Adminislralivo a°. 814/2020.

\OÇ055

Pregão Presencial SRP n°.146/2019.
Soliciianic: Sccrciaria Mimicipal de Administração.

Origem: Comissão de Licitação.
DIRKITO

ADMINISTRATIVO.

CONTRATO.

REORGANIZAÇÃO

LICITAÇÃO

E

SOCIETÁRIA.

INCORrORAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL. I - Admissibilidade. Ari. 78, inciso VI da Lei
ii°K.6C6/93.

1. Relatório.

Os presentes autos vieram para emissão de parecer ao Processo cm epígrafe, iniciado com a

solicitação formulada pela empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
I

W

(lue informou que foi incorporada pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,
requerendo que sejam alterados os contratos finnados com o Município de Nova Viçosa.
Instrui os autos os seguintes documentos:
a) Solicitação de Parecer Juridico;
b) Requerimento c docunicntos 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 manifestar-me.

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
oncio encaminhado à Secretaria de Administração que foi incorporada pela cmprc.sa SANTA

CLARA ABASTECIMENTO LTDA.Para tanto,apresenta o Instrumento Pailicuiarda Incorporação,
onde a empresa incorporadora assumi todas as obrigações oriundas da aquisição.

Desta forma,o objetivo do presente parecer é saber se pode ser transferida a responsabilidade
pela e.xecução do contrato à empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA devido à
Incorporação da contratada POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO Í.TDA.

I'.ii;iiin I (Ic

Avenida Oceânica, nS ZSSil - Bairro Abrolhos - Nova Viçosa/QA - CEP.: 45.920-000

■m
••

••%«•» •

MUNICÍPIO DE NOVA UtÇOSA
ESTADO DA BAHIA
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Cumpre desta forma trazer o conceito sobre incorporação qiie,

^Ty

o art. 227 da

Lei de Sociedades Anônimas, "(•••) ^ a operação pela qual tuna ou mais sociedades são absorvidas

por outra, que lhes sucede cm todos os direitos c obrigações". Na mesma linlni, o Código Civil em
seu ail.l.l 16 nos diz que "na incorporação, tuna ou várias sociedades são absoAÚdas por outra, que
lhes sucede cm todos os direitos o obrigações, devendo todas aprová-la, na fonna estabelecida para
os respectivos lipo".

Neste sentido, c o magistério de André Luiz Santa Cruz Ramos "Na incorporação, portanto,
haverá a extinção dafs) socicdadcs(s) iiicoipoiadas(s), mas não surgirá uma nova sociedade. Apenas

a sociedade incorporada desaparecerá, c será sucedida cm todas os sctis dircilos c obrigações pela
sociedade incorporadora", (Ramos, André Luiz Santa Cruz. IZmpresarial csqiiematizado. 3. Ed.rev.,
atual, c ampi, - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 374).

Sobre o lema, o art. 78 da Lei 8.666/93, cm seu inciso VI, diz que "con.stitui motivo para a
rescisão do contrato a subconlratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com

outrcm, a cessão ou transferencia, 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 Incorpoiação, por si só, não c motivo para a rescisão do
contrato administrativo. A rescisão contratual cm razão de incorporação da empresa contratada
apenas sc justifica, sc não admitida no edital e no contrato.

Pela simples leitura do inciso IV do arl. 78 da Lei 8.666/93, não sc pode inferir que seja uma
proibição cie plano. Para tanto, se valemos da jurisprudência dos nossos Tribunais de Contas c cm
especial a do Tribunal de Contas da União - TCU.
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 coniratua! ainda que
não esteja prevista em edital. Vejamos:
(...)

9.2.1. c.stc Tribunal não cncontrii óbices a que a empresa Caniter

Construções c Eniprccn(linicnlo.s S/A, resultante da cisão da empresa
Terçam Engenharia c Empreendimentos Lida., vcnhst a celebrar o
contrato resultante da licitação n" 32/02-6, Lote í, dc.sdc que:
9.2.1.1. no processo dc contratação, reste efeiivamcnic comprovado o
atendimento, pela Camicr, dc todas as condições dc habilitação e qualificação
previstas
no
edital
licitalório;
Avenida Oceânica, nS 2994 - Bairro Abrolhos - Neva Viçosa/BA - CEP.: 45.920.000
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9.2.1.2. haja expressa previsão no corrcsponáÍRj^cCíp^>âc cisão no scniido
de que a Camlcr Consiruçoes c Emprccndinieni^^Sw é a leyíllma sucessora
da Terçam Engenharia e Emprcendimcruos Lida. relalivarncmc aos direitos
advindos da rcrerida Concorrência n" 32/02-6. lolc 1;

9.2.1.3. o cvcnlual contraio seja celebrado nos exatos lermos previstos no
edital da citada Concorrência e da proposta apresentada peia Terçam,
vencedora

do

certame

relativamente

ao

Lote

I;

e

9.2.1.4. não haja outros óbices [cgai.s e permaneça o interesse da
administração
na
efetivação
(...)(Acordão )13/2006 - Plenário)

da

contratação;

(...)
9.4. coiminiear à Secretaria de Estado tia Agricultura, Pecuária c
AI)astcciincnto do Distrito Federal • SEAPA/DF que este Tribunal não
cneontra óbices a que a Construtora LJA Ltda. dc prosseguimento à

execução do Contrato n"()01/2()01-SAA/DF, celebrado cm decorrência do
Edital dc Concorrência Pública n" t)0I/2000-CEL/SAA/DF, desde (|uc:
9.4.1. no processo referente ao aditivo contratual reste efetivamente

comprovado o atendimento, pela Construtora LJA Ltda., dc todas as
condições de habiiilnção c qualincação previstas no edital licitatòrio;
9.4.2. o eventual aditivo ao contrato seja celebrado nos exatos termos

previstos no edital da cilada Concorrência c da proposta apresentada pela
antiga Construtora
Gautama
Lida., vencedora do certame;
9.4.3. não existam outros óbices legais c/ou judiciais; c
9.4.4. permaneça o interesse da Administração cm dar continuidade ao
contrato
cm
referênciii,
resguardado
o
interesse
piiblico;

9.5. alertar a 4" Seccx que ressalte, no oITcio que vier a ser expedido, que a
inexistência de óbices a que a Construtora LJA Ltda. prossiga na execução do

contrato se refere exclusivamente à questão discutida nos autos (pretensão
suscitada pela Construtora LJA Ltda. cm face do que foi acordado no
documento Protocolo e Ju-stificnção dc Cisão Parcial dc fls. 51/66).
permanecendo inalteradas eventuais restrições que tenham se originado dc
oiilras itTCgularidadcs;

^

(...)(Acordão 2071/200e-Plenário).
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
1.10S/2003-PLENÃRIO.
CONMFXIMENTO. RESPOSTA AEIRMATIVA. COMUNICAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. Nos lermos do arl. 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, sc
não há expressa rcgulamcniaçào no edital e no termo dc contrato dispondo dc
modo diferente, c possível, para atendimento ao interesse piiblico, manter
vigentes contratos cujas contratadas tenham passado por processo de cisão,
incorporação ou fusão, ou celebrar contrato com licitanlc que tenha passado
pelo mesmo processo, desde que: (1) sejam observados pela nova pessoa

jurídica todos os requisitos dc habilitação exigidos na licitação origiiuil;(2)
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do eoiilrato; (3) não haja
fijjinajdi,
Avenida Oceânica, ne 2994 - Oalrro Abrolhos - Nova Viçcsa/BA - CEP.: 45.920-000

município oe nova viçosa
tSTADO OA BAHIA

^_

prejuízo à execução do objeto paciiuido; c (4) hii|^a;^u$'í-iciíi expressa da
Administração ò continuidade do contrato.(Acordão 624/2007- Plenário)
Não poderia deixar de trazer parle do voto do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, relator do
Acórdão TCU n.° 2071/2006, que assim, naquela oportunidade, se posicionou da seguinte lorma;

5. Acerca da legalidade de Itisâo. incorporação ou cisão cm contratos
admiuisirativos, frente ao disposto no an. 78, inc. VI, da Lei n® 8.666/93, o
TCU entendeu, cm consulta formulada pela Câmara dos Dcputado.s, por melo

do Acórdão 1.108/2003 do Plenário, que é possível a continuidade dos
contratos, desde que sejam observados os seguintes requisitos: - tal
possibilidade esteja prevista no edital e no contrato; - a nova empresa cumpra
os requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação; c - sejam
maiUidas as condições originais do contrato.

6. Vale dizer, acerca do primeiro requisito, que o Tribunal vem evoluindo
para considerar que, restando caracterizado o interesse público, admitc-sc a
continuidade do contrato, ainda que não prevista a hipótese de reorganização
empresarial no edital c no contrato. Essa é a posição, aliás, da Unidade
Técnica, do autor da representação c do órgão contratante do Distrito 1-cdcral.
Ademais, está contida no recente Acórdão n° 113/2006 - Plenário,

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

matéria. A dinâmica empresarial inerente a um mercado competitivo e
globalizado, que impôe a necessidade de alterações na organização da

sociedade para a sua própria sobrevivência, não pode Ilcar engessada por falta
de previsão, nos contratos administrativos, 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
sou enfraquecimento c, assim, oferecer riscos á plena execução contratual.
9. E sabido que, nos contratos administrativos, a Administração Pública

participa com supremacia dc podcros na relação Jurídica, com suporte no
objetivo de fazer prevalecer o interesso público sobre os interesses
particulares. E para isso, a Administração dispõe dc prerrogativas, entre cias
a possibilidade de alterar ou rescindir unilalcralmcnlc os

ajustes c dc aplicar sanções legais.

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

11. A rescisão há de ser aplicada quando a hipótese prevista no dispositivo
mostrar-se inconvcnieme para o serviço público ou quando ferir os princípios
básicos da Administração Pública,(grifes nossos).

I'ásitm4(lc
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NcsIq linha de intclccçào, o cioulrinaclor Marçal Justcn Filho, expn<^t^ke::g^jí^s se impõe a
rescisão contratual, cm razão de incorporação da contratada, caso demonstrado pela Administraç<ão o
prejuízo que esta operação poderá causar:
"A imitabilidadc do contrato administrativo retrata essa dinamlcidadc da

realidade c c rcllexo do princípio tíc que a situação cNislenic no momento da
contratação (rcctius. da licitação) não pode ser conyclada ou tomada

inalterável. A dinaniicidaclc da realidade exige que as soluções mais
adequadas a satisfazer o interesse público jirevaleçam sempre. (...) A
incorporação, fusão ou cisão podem ou não frustrar o cunho personalíssimo

da contratação administrativa, e a Administração deve sempre demonstrar o
prejuízo que estes eventos eau.scm na cxccuçcão do contrato. Ainda quando
incxisiir vedação expressa no instrumento convocatório, essa operações de
reorganização empresarial podem acarretar a rescisão do contrato sc forem

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

Licitações c Contratos Administrativos, 5" cd., São Paulo, Dialética,1998. p.
548).

Vale ressaltar, ainda, que a contratada informa, dc acordo com documentaçào, que a
incorporação em análise não Implica cm dcsconiimildadc do conlmto cm epígrafe; cujo serviço do
qual é objeto permanece sendo prestado nas mesmas condições.

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

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

/

contratada, nada impede que o novo sujeito possa Icgltimninenlc succdê-la om todas as obrigaçõe.s
avcnçadas, podendo inclusive faze-lo cm melhores condições,como sc 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 contrato à empresa incorporadora SANTA CLARA ABASTECIMENTO
LTDA,nos termos da fundamentação.

Nesse diapasão, lcni-.se que c possível, cm lese, a continuidade do contraio, através dc termo

aditivo, desde que a Administração certillque-se de que a incorporação promovida não acaiTCtarã
prejuízo para a execução do contraio, e somente sc mantidas todas as condÍçõc.s inieialiiienie
pactuadas, inclusive no que tange aos requisitos dc habilitação e ciualillcação técnica.
1'ãgiiiiiSt
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l'or Hin. acrescento quo o parecer que submeto neste momento nno-c-Vinculaiitc. pois nas

palavras de Gasparini "o imrecer vinciiltinte é. no mínimo, estranho.|)ois sc u tiiitoritiadc coinpcienie
para tlceitlir h:í dc ohscr\-ar suas conclusões, cic deixa cio ser parecer, opinião, para ser decisão"
(G.'\Si'ARIN[. Diógene.s. í5ircito Administrativo. X.cd.Fxlitora Saraiva. 20().t.p. X7).
IZsic é mcit parecer.

Suhmeto-o à apreciação da autoridade má.ximn deste Município.
Nova Viçosa. 23 de iiinho dc 2020.

Daniel Teles Carvallto Macitado
Advoetidü - OAÍVBA 28.10'^
W''
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Contrato ii" 2271/2020
CONIKATO I'AltA

FOkNKClMKNIO 1'AUC1:LAD0

DK COMnUSTÍVKL, Iir.FnUF.N I F A RFGISTUO DE
PREÇOS N° 14f)/2(ll<) QlIF. ENTRE SI CELEltRAM. DE

UM l.ADO, O .município DE NOVA VTÇOSA/HA.
SECRITARIA
OUTRO.
A

DE AGRICl.T.TURA E PESCA E DO
EMPRESA
POSTO
SEGURO
IV-

DERIVADÜS DE PETÕLEO LTDA.

2
5. r>

tl
2 o
ê- >
3C

8 2

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOS.A (BA), pessoa jurídica de direiltt público interno, inscrilo no CNIM sob
o n". 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica. n°299-l. Bairro Abrolhos - CEP 45.920-000 de

Nova Viço.sa - BA, neste ato. representado por seu Prefeito, Sr. M.ANOF.L COSTA ALMEIDA, brasileiro,
tlivorciado, comerciante, inscrito no CPI".sob o ii° 050.967.745-20. domiciliado na Rua São Benedito n° 255,
bairro Centro. Posto da Mata. Nova Vi<;osa-BA, CEP: 45.928-00, doravante denominado CONTRATANTE

a do outro lado a empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,pessoa Jurídica

1i
SS

I's
=■ N
Q. S

8 o

i S

de direito privado, inscrita no CNP.I sob n° 13.694.205/0001-66, situada na Avenida Oceânica, n" 126,

Centro, Nova Viçosa. Bahia, neste ato. representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDI^DE .lUNIOR,
brasileiro, casado, Sócio Administrador, inscrito no Ci'F sob o n° 294.837.578-94. RG n" 234340 SSÍVSP,
denominada CONTRATADA, firmam o presente contraio, para aipiislção e roniccimcnto de bens de

consumo descritos na Cláusula Primeira, constante no Processo AdmiitistnUivu n". 650/2019, Pregão
Presencial P/Sistcma dc Registro de Preços n®. 146/2019, reccndo-sc pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de

Junho de 1993. Decreto Municipal n° 650/2018, Lei l'edoral n" 10.520/2002 e suas alterações posteriores,
assim como pelas condições do ediltil referido, pelos termos da proposta c pelas elãusnlas a seguir e.spressas,
dcllnidoras dos direitos, obrigações c responsabilidades das partes:

5- s

^» ZO
3?

18
2: t/>

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:

2. >
>

LL - Constitui o objeto deste contrato o foniccimcnlo parcelado de combustíveis automotivos para atender
as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA na Sede do Município
e/oii demais Distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no AncNo I do Editai Pregão
Presencial P/ Sistema do Registro de Preços n®. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ala de Registro de
Preços n® 195/2019 vinculada a este contrato.

r

2
E

5
>

è
si
p

§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões ua aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte c cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulleriorcs alterações.

st»-

§ 2® - A presente contratação está sendo formalizada dc forma indireta, por Modalidailc Pregão !'resoncial
para Sistema de Registro dc Preços n° 146/2019, com base na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993,

Dccicto Municipal n® 650/2018, Lei Fcdenil n® 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.

CLAUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REA.IUSTAMENTO:
2.1. - O valor total estimada do contrato é dc RS 131.485,00 (Cento c trinta c um mil quatrocentos e

oilvnta e ciiicu reais). O valor mensal a ser pago está condicionado á sua eletiva utilização no prazo

temporal, calculado pela inultiplicaçào do quantitativo utilizado pelo valor unitário oferlado para os itens:

Av. Oceânica, n® 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tcl.: (73) 3208-1124
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Valor Tntal

1

GASOI.I.NA C;O.MIir.STÍ\'i:i. rO.Ml .M. Ah;.slcciiiiwl<> Iiii .Srclc lio
Município r/iiu JctiinÍN Disirílov. (l'OSrO Sr.(>l'KO IV -

LIS

5.000

RS 4.29

RS2I.45n.OO

I.TS

5.000

RS 3.6S

RS 18.400.00

I.TS

500

RS 3.77

RS 18X5.00

l.TS

750

RS 25,50

RS 19.125,00

I.TS

750

KJ 34.00

RS 25.500.00

LIS

250

RS 21,00

RS 5.250.00

LTS

500

RS2S.50

RS 14.250.00

DKUIVAUOS l)i: l'H 1 UÓI.KO l. l DA)
Ól.iU) DIKSKI. .S$llll ASMccitiiciilo 11.1 Srilr ilo Miiiiicí]ii<> ciou
3

Jcmoii DiMriuii. (I'().SI<) .SlICrilO I\' - DIÍHIVADOS DI-;

rKTUÓLMO l.TDA)
ICT.VNOI. IIIDK.M Al)(). AlwvciiuciiUi ii.i Scilr ilii .Miiiiírl|iiii r/ou
7

(Jcrniiis Ui.«lrilos. (fO.SJO .SilcrUI) IV - DKKIVADO.S lli:

{'KíiiOi.koi.íha)
Ol.KO

I'AltA

MOICm

(GASOI.INA)-

l.tlillOIMCANIi;

l'Kl;MIUM Sl;.\ll-.SIMÚTIC<)S COM MAiOK i'OIJMI< Oi;
LiMi-liZA I- MliNOK IOKMACAO 01; OI'.l'{WirOS NOS

CIl.INOROS
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Í-:

VÁI.VIII.AS.

IMtOi-ORCÍONANOO

Al.TO

ri:noimi:ni() do vj-iicm.o i-: maior onuAnii.iiuoi-: no
MOTOR, IU-;C()MI;SI)A!K) l'AUA OlVIÍIlSOS MOOIT.O.S Oi;

vnícui.o.s Oi; í'A.SSI;IO li UÍH.ITÁHÍOS nas MAI.S VARIADAS

CONOIÇÒI-S 01; ÜI'1;KACãO. a.ASSIl-TCA(,-À();Ai'l .SN,
VISCOSIDAOl-::.SAlí in\V-.l()P

Ol.KO l'A»A MOTO» (DlKSKl.) - I.IJIIIUITCANII; ITUÍMIUM
SlMiniCO
Mül.ilViSCOSC)
OUl;
SUINiKA
AS

i-:spi:cM-ic'ACúi;s mais avançadas da catíícíoioa.
INCl.OSIVÍ-: DAS l'KI.NCli'AIS MONTADORAS DK Vi-.icUI.OS. 1;
RnCOMi-NDADO

PARA

OS

MODI-RNOS

MODI-I.OS

Dl;

ViliCUi.OS A DII;.SI;I. I; OtlR OPlíRAM l;M CONDlÇÒiiS Dl;
iii.i-vADA
17

srvi:r!Dadi: com

01) SRM

si.sn:.MA

DI-;

TRATAMRNTO DOS Ü.A.SliS Dl! ü.SCAPI: COMO ii(iR (,SISTI:MA

DI-; 1U;CTRCU1.AÇÂU Di; OASRS) ou SCR (RKDUÇAü
catai.íttca .si;i.i-;tíva) para o controi.i; das iímissOíís.
ATRNDi;
AOS
Rlír.lllliRíMRNTO.S
CONTORMI;
USTAnRI.ÍÍCÍlXl.S PARA OS MOTORIÍS lUIRO 5, liDKO .3 1;
ANTIlRIORIÍS. CI.AS.SÍPICAÇÃO, ACRA i;4/l-:7.l2. SCANIA I.DP2/LDP-3, MAN M .1277. .Mil APPRÜVAl. 228..<. RKNADI.T RVI

RI.D-2/RVIH.\D.

VOI.VO

VDS-3,

MACK

KO-N.

Vl.SCOSIDADi;: S AIÍ KnV-ll),

Ol.KO I'/ camiiio-m uriitcavit; .miskhai. di stinado

.Ás CAl.NAS Dl; IRANSMISSÀO V. DK KNdKRNAOKNS
IIIPOIDPS DR lU.NO-S TRASITROS OUI; OPÜRLM PM

CONDICÒÜS Di£ GIRÜAS Kl.liVADAS, .SUA TirNOi.OdlA
IS

PROPORCIONA A RPDUÇÂO DO DHSGASTH 1; (;,\CTil.!;NTR
PROTRÇÃO CONTRA A CORROS.ÁO. IÍ ADHCOAIX)PARA USO
n.M UMA AMPl.A VARIRDADl; Di; CT.ASSRS DK VKÍCÜI.OS

AGRÍCOLAS, i ORA DK KS I KADA. TRANSPCWTP; DK CARGA 1;
DE PASS.AGKIROS. CLASSiiTCACÃO: AIT 0I.-5 h" .M11..I.-21<)5D
VlSCOSIDADi:; SAI; XIHV-'KI K SSW-MO.'m.i-in K 2?0.

Ol.KO IV DIKKCAO -Ol.KÜ l.UliRiiTCANlK HIDRÁULICO

INDICADO PAIUX USO EM TR-ANSMISSOES AIITOM.ÁTICAS.

TRANSMISSÕES MANUAIS 1; SLSTEMA.S DK DIRKÇAO
19

HIDRÁULICA DK VEÍCULOS
Cl.ASSÍPíCACÀO: APROVADO

LEVES 1: PESAIXTS.
PORMALMKNTK PELA

MERCEDES-ilENZ ÍXJ HRA.SIL SKGUNIK) NORMA MH 2.16 2.

ATENDE Ã NOR.MA OM TIIT) A SUIT.XO A.

,*

OLEO IV ITIKIO . PT.UTDü SINIiniCO DK ALTO PONTO Dl;

EUULIÇ.ÁO. ATKNDKSIX) A E.SPKCIPTCAÇÀO DÜT 4. PARA
USO KM SIST K.MAS DE I REIOS A DISCO OU TAMHOR {COM
20

OU

Sli.M

AilS)

DE

VEÍCULOS

AUTOMOITVO.S.

I.TS

250

RS 17,00

R$ 4.250,00

UND

50

RS 24,00

...

CTwISSIKICAÇÀÜ. SAE J 1705 1; J I7m. j-.MV.S.S-l 1(. 1H»T4. AllNT
NMR 9292 TIPO 4 1; MUilDill. 77(.030. VI.SCOSIDADK: SAI; >
1703-

ni.Tiio in; ói.ko iv .motou ((:.a.soi.ina) - eh.tro dk
ÓLEO DO MOTOR É U.M ITEM Dl; ALTA IMPORTÂNCIA PARA
0 PERFEITO
21

FUNCIONAMENrO

IX) VEÍCULO. SUA

PRINCIPAL FUNÇÃO É IMPEDIR A PAS.SACIEM Dl;
PARTÍCUL.AS INDESIÜ.ÁVEIS (PROVENIENTE DA FRICÇÃO
DAS PEÇAS) PARA DENT RO Dü MOTOR EVIT'ANI)0 AS.SIM

DESGASTES E.NCE.SSIVQS IX3.S COMPONENT E.S INTERNOS|
DURANTE SEU FUNCIONA.MENTÜ.
|
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rii.i KO i)K OLHO IV Mo ioit (nii;si;i,)- rii.TKo di; oi?r*)-IX) MoroR ú i;m iiiím iin Ai.rA imi'ürtância rara o
l-liRI-l-ITO rUNClONANtnNK) IX) VldCULO. SUA fRINCIRAI.
lusçÀo É iMRi-niu A i'assaoi;m Di: partícui-as

iNDiiSi-JÁvms (|'ju)vi:n[i;mi; im tricçAo das 1'1;(;as)

UND

75

íts-io.oo

RS 3.675.00

íõ

RARA DHNIRO DO MOKUt RVllANDO .-\SSIM DIt.SCrASIfiS

!;xci;ssivos dos comi'om-;nii:s in-ikrnos Di itANii; siai

ii

laiNflONAMUSTO

^2

tntAXA i.fimiKifAvn-;
2i

^ n

hasií di; sauao dj-: cai.cid

RARA I.UüRIl-tCACAO I)i; RINO.S li ARTICU(.A(,'r)liS Dl;

KG

50

RS 30.00

RSI.JOO.OO

11

2 o

CHASSIS AU rOMOTiVOSORAII Nl.nt 2.

AI)ITI\0 RARA UADIAUOK (CASOI.INA) ADITIVO RARA
i:i'S

KADIAIX)I<. MOIOR A ÜA.SOUSA.
26

AUMIVO

RARA

250

RS 25,00

RS 6.250.0(1

a c

8 S

RADIADOR (IlIli.SKI.) ADITIVO

S >

RARA
i.r.s

RADIADOK. MOTOR A DllISlil.

25(1

RS 35.00

RS 8.750.00

VALOR TOTAL RSI3l.485.0()(CEiNTO ti TRINTA E UM MtL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO
REAIS)

12
2o
§■ N
^ s

Rcsnltiuilc cias quaiilicladcs conslaiitcs da iiroposta tic Preços, objclo do Ediíal do Pregão
Prcsciicial/SRP N" 146/2019, coiirornic ala de negociação fcila pelo prcgociro c Ala de Registro dc
Pi eços n" 195/2019.

o

O

s

^

3

fn

^3 k
S

2.2.- O preço proposto é irreajustãvcl. durante o prazo de 06(scis) meses, contados da data de aprescntaçfio
da proposta, por força do disposto na logislaç.ão cm vigor.

gs

2.3.- Para clclivaçâo do pagamento pela Secretaria .Mimicipal dc Finanças c necessário a apresentação da{s)

noi.i (s) riscal(is). acompaniiado do atestado cie recebimento, dentro dos prazos c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria rcspon.sáve! pela solicitação c o pagamento será cfcliiado até o ICÍdécimo) dia tilií,
após a aprcsenlação da mesma. Ainda deverão c,siar acompaniiadas dc Certidões Negativas Conjimla dc
Debito de INSS c Fazenda !'edcral. CND Traballilsia, FG TS. Certidões Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do liciianle, devidamente altializjda.s.

2.4.- A empresa optnnte pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a

k^
oe

? 2
7" Z
tt

O

y «
2
Q
a. O
w

*

E CO
o
H
Q. >
>
r

comprovação da mencionada opção.

X

2,í.- O CONTR.AT.ANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA,cm decorrência dc inadimpleinento contratual.
2.6.- Nenhum faliiramciito da C0N1 RATADA será processado sem que tenha sido previamente omitida a

5

CTÍ

>

O

respectiva Ordem dc ruriieciiuento:

2.7.- Fica a.s.scgiirado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇO.SA e a SECRETARIA DE AGRICULTURA E

PESCA o direito dc deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,iiidependcnic da aplicação de multas.
importâMcÍa.s correspondentes a:
2.8.- Despesas relativa.s à correção dc eventuais falhas;

2.8.1.- Dedução relativa às cnlreg.is de sua responsabilidade não executadas;
2.8.2.- Débitos com a Administração Municipal.

2.9.- Nos preços ofertados na proposta tio CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas
decori-enics dc transportes, segtiros. impostos, taxas dc qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indireiamenic, impliquem ou venham a implicar no fiel cunipriincmo deste instrumento.
2.10.- Quando houver erro dc qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ c/ ou Recibo, o referido
documemo será imcciiaiamente devolvido para substituição c/ou emissão dc Nota de Correção, ficando

cstabeleciclo que esse lntcr%'alo dc tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contraluai.
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2.11.- OcoiTcndo rcnjiisles dc preços. ;iiiloriy.acto

de Minas c l-ncrgia, airavcs do

Dcpnriamciilo Nacinnnl dc Conilnislivcis. os mesmos pocicràci ter os valores conlralados reajiisiacio.s
incdiaiile previa aiilorização do CONTRAT.ANTE na Torma pre.scrita no art. 65 da lei 8666/93.
2.12.- Os rcaíiiiliamcntos dc quaisquer valores na prcsciuc licilaçilo. apó-s a assinaliini do Contrato, somente
SC darão com a oh.scrvãncia dos procedimentos abaixo, obser\'ando-sc ainda, o prazo estabelecido no Edital
para validade das propostas.

2.12.1.- A cada peditlo dc revisão dc preço deverá comprovar as alterações havidas c jnsliricadns do pedido,
demotistrando novamenlc a composição do novo preço, anexando cópias auletuieadas de notas fiscais de
compra que compnn-em os índices reivindicados.

2.12.2. - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração atiotará para a verificação
lios preços constantes dos demonstrativos que aeompaniicm o pedido, pesqiii.sa dc mercado, dentre empresas
de reconhecido porte mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria
unidade ou óreão ou por instituto dc pesiiuisa. utilizando-se. também, dc índices setoriais ou outros adotailos

jielo Governo Federal, devendo a deliberação dc dcfcrimctUo ou indeferimento da alteração solicitada, ser

instruída da justificativa da escolha da Administração no prazo dc 5 (cinco) dias úteis para cada.

CL.ÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMEiNTÁRlA:
3.1.- As despesas decorrentes do presente contrato correr.ão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

ürgào

2

Secretaria

210

Prefeitura Municipal dc Nova Viçosa
Secretaria Municipal dc Agricultura c Pesca

Unidade

21001

Secretaria dc Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Atividade

2.048

Gestão das Atividades da Scc. Agriculuirn e [desenvolvimento Ecotiômico

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CI.AUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
4.1.- A vigência do presente será dc 02 tic Jniieiro de 2020 ;t 31 dc julho dc 2020 podendo ser prorrogado,
dc comum acordo entre a.s partc.s e mediante Termos Aditivos, para cada c.xcrcício financeiro, após a
verificação da real necessidade da CON']"RA'l"ANTE, no.s termo.s do inci.so II, do art. 57, da Lei n° 8.666/93,
hcm como alterado, c.xccto no tccatite ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administr.aç.ão, por r.rzòes dc interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o
término antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia cotti pr.v.o dc 30 (trinta) dias
para a rescisão, sendo qiic cm tal hipótese será devido a CONTRAT.ADA,o pagamento, se houver de saldo
referente a c.xeeução dos serviços.

CLAUSULA QUIN I A-DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.I.-DA CONTRATADA:

ir.

5.1.1.-A CONTRATADA deverá fonicccr o objeto dc acordo a necessidade da CONTILAT.ANTE.
5.1.2.- A CONTRATADA será legal c financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contiaidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdcticiários, fiscais, securitnrios, comerciais e outros fins, n eles não se vinculando a
CONTRATAN'1'E a (|ualqucr título, nem mesmo ao dc soíid.iriedaile;
Av. Oceânica, n' 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia -CEP:45920.000- Tel.:(73) 3208-1124
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5.1.3.- .A CONTJIATADA assume inteira i^^o;i>íS®ÍÜíí^e pelos danos ou prejuízos causados ã
CONTR.ATANTE ou a terceiros, tieeorrenies de d^ ou culpa, negligencia, imperícia ou imirrudência, na
CNCCUção do objeto dcsle Contraio, diretamente, por seus prcpostos c/ou empregado.s. iiào e\eiuiiido ou
reduzindo c.ssa rcsponsaiiilidade. a fisc.ilizaç.ão ou aeompanltamenlo leito pela CONTRATANTE ou por
seus prcpostos;

5.1.4.— A CONTR.ATADA assumirá a responsabilidade tola! pela execução do contraio.
5.1.5.- A CONTRATADA obriga-se a manter eslotiues sidlcientes para atender as necessidade.s dc
abastecimento contido no lídital. que é paile inleurame de.sie Contraio.

5.1.6. — Reconhecer os direitos «Ia admiiiislraçào. em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93:

5.1.7. - .A CONTRATADA deverá manter, durante Ioda a execução do contraio, todas as condições dc

itabililação c qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no ail. 55. inciso XIÍ da Lei n° 8.666/93.
5.1.8.- Comunicar á Prcieitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fortuiios e de força maior,

dentro do prazo dc 2(dois) dias iitcis apôs a vcrillcação do falo e apre.sentar os doeumenlos para a respectiva
apiovaçao. em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

5.1.9. - A CONTRATADA fíca obrigada a aceitar, nas mc.snias condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas obras, serviços ott compras, até 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicia!
atualizado do contraio para os seus aeré.scimos.
5.1.10.- rorncccr o objclo contratado dentro cio.s jinizos estabelecidos no Edital c Contrato.
5.2.- DA CONTRATANTE:

5.2.1.- Pagar confortno estabelecido na Cláu.sula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contraio, na iiilcgralidnde dos seus (ermos;

5.2.2. - Os fornecimento serão .icompanimdos e fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais
ordcnaílorcs das despcsa,s. segitndo as tiniclacles solieitanles. ou outro servidor designado para subslituí-Io,
que anotará cm registro próprio as ocorrências rcíaeionadas com o fornecimento dos produtos, dclcnnínando
o que for necessário à rcgulariz.ação das faltas ou defeitos observados.

5.2.3.- Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos .serviços, caso não sejam atendidas,
dentro de 48 (quarenta c 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 de.slc Contrato, serão feitos pela servidora
Jéssica dc Oliveira. Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria n".

ÜOj/20 17 lotado, a quem cabeni a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições c
disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades coinpotcntes qualquer eventualidade que
gere a necessidade de medidas de ordem legal c/ou administrativa c a fiscalização do contraio caberá à
ser\'idora Natália Silva Ribeiro, matrícula n®. 5523, inscrito no CPF sob o n". 076.298.706-55 Portaria n"
934A/202fl.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

7.1.-O CONTlL\TANTE poderá modificar unil.alcralmeiitc o presente contrato para mellior adequação das
llnalidndcs de interesse piibiico, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA- DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:

8.L—A CONTiL\TAI)A rccoiilicce os direitos do CONTRATANTE,cm caso de rescisão adiiiiiiistrati^
previstos no art. 77 da Lei Federa! n°. 8.666 de 21 dejunho de 1993.
Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP;45920-000-Tel,:(73)3208-1124
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CLAUSUl.A NONA-l)A RESCISÃO:

9.1.- O contraio oin celebrado pocterá ser rescindido caso oeomim qiiais(|iier dos casos previstos nos artigos
77 c 7S da Lei Federal n". 8.666/93. de 21 de jiinbo de 1.99.) e alieraçõe.s em vigor.

31
3 >
,•0 S

b*

st'

I'ni~igrafü Príinciro - O coiilralo para o íbrncciinenlo dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CO.N TRATADA, 110 caso de desciiniprinienio das normas contratuais pelo CO.NTRAT.ANTE. mediante

1g* 2
3

ai,'ào judicial especialmente intentada para esse fim:

%^

Parágrafo Segundo - Na bipótesc prevista no parágrafo anterior, os serviços pela CONTRA'FAD.A não

.8 o

ig- C
poderão ser interrompidos 011 paralisado.s. ate a decisão Judicial transitada ein julgado.

Parágrafo Terceiro- A rescisão deste contrato implicará retenção dc créditos decorrentes da contratação,

até o limite dos prejtií/os e.aiisados ao CONTILVTANTE. bem como na asstmçtlo do objeto do contrato pelo
C()NTR.ATANTE na Ibmia que o mesmo determinar.

0C

i£

1

|s
o N
s

8 O

CLÁUSULA DEZ- DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

3 m
2 ^

g >
w .L

lO.L- A CONTRATADA por dcscurnprimcnto dc qualquer cláusula contratual sujeitar-sc-á as scgitinlcs

3. —

Se

penaiid.ades:

S!
o* Ô
w
3ü

I - ad\ ertcncia;

i

II - .suspensão temporária dc participação cm licitação c impedimento de contratar com a Administração, por
))ia/o não superior a 2 (doi.s) anos;

n

«

III - declaração dc inidoncidadc para lieilar ou contratar com a Administração Piibíica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será eonecdida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

Sp

prejiii/os re.suliames c apó.s decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

5s

IV - Multa por atra.so injustificado no íbrnccimcnto, que será graduada dc acordo com a gr.ividacle da

6
Q. o
00

infração, obedecidos os .seguintes limites má.vimos:

ft
.>
>

a. 10%(dez por cento) sobre o valor da nota de enipcnlio ou do contrato, cm caso de dcscumpriincnto total

S

da obrigação:

5

b. 0..i% (três décimos por cento) ao dia. até o trigcsimo dia dc atraso, sobre o valor da parte do fornecimento

r
n

>

não realizado;

c. 0.7% (sele décimos por cento) sobre o valor da parle do fornecimento, por cada dia subseqüente ate o
trigésimn,

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no
Catíastro de Fomccctiores do Município de Nova Viçosa-BA.

Rarágrufo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo má.\imo de 05 (cinco)
dias 011 serão deduzidas do valor correspondcnie ao valor da contratação, após prévio processo
adminisirativo, garantida a ampla defesa e o contraditório 011, ainda, cobradas judicialmciiic, a critério da
Sccreiiiria Municipal de í-itianças.

CLÁU.SULA ONZE - DA VINCULAÇÂO:
1 l.L- O presente Termo dc Contrato encontra-se vinculado ao Edital c seus anexos do Pregão Presencial P/

.Sistema de Registro de Preços n® 1'16/20I9, propostas financeiras dos proponentes c a Ata de Registro dc
Preços n® 195/20l9oiigimida da referida licitação.
CLAUSULA DOZE - DOS CASOS OMISSOS:

I2.I.- l'ica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os cliainadoSi

casos omissos, estes serão resolvidos entro as partes, respeitado o objeto do contraio, a legislação c demais
Av. Oceânica, n® 2Q94- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:(73) 3208-1124
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noniuis reguladoras da inntcria c cm cspccia'b-ftiii;SS2fi^ X.66fí/y3. ii|iliciiM<li)-lhe. quamio Ibr o caso,
siipicliviinicntc os Princípios cia Teoria Geral dos Conlratos eslabelccidos na Legislaçãi) Civil I3riisi!cira c as
clisposii;òes do Dircilo Privado.

CL.\li.SUI,ATRF.ZF-I)A PIJULICAÇÂO:

n

o

=- >

■3 8
^ ta
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3
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13.1.- A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contraio, por c.Mralo, nos locais dc cosuiine
conforine prazo definido na legislação perlinentc.

tj

n
oi

r

6. >
O c

CI..ÁUSULA QÜ.ATORZE-DO FORO:

l-l.l.- As parles elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa - Hahia. com exclusão dc qualquer oiilro. por
m;ii.s privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas emcrgcnies do prc.seiile coiuraio.

li por a.ssim e.starcm.justos e coiiiratndos. assinam o prescnie insinimcnio em 0.1 (irês) vias de igual
leor e Ibnna na presença de 02(duas)tesicmunlias, para que surta seusjiiridicos c legais crcilos.
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No\ a Viçosa-naliia. cm 02 de janeiro dc 2020.
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tTCEFEiro MUNICIPAL

o 3

CONTRATANT

fi
^ O

SECTIETÍRIA MUNICIPAL I)K AGRICULTURA K PESCA

CON-TI^ATANTF.

2 O

!)f)ím ■

Sr O

- 13
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CIRNE NlÍNES DE ANDRADEJUNIOR

>
r

RErRESEijTANTE LEGAL

2
n

POSTO SEGURO IV-DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOMK;
CPF:

_

\rjyu^^
(J

CPF: O,S0. -'>Dr-
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Ollcial cio

Oulnin-füira
16 do Janoiro do 2020
n-Ano .N»3211

Nova Viçosa

MUNÍCÍPIO

O To

KXriCATO DO CONTIlATO N" :271/:n20 \ INC I)|.AI1() AO rHKCÃO rilESENCtAI./llKOrsm(> l)K
rHi;COS S' 1J6/2I1I9 K ATA Dl". KllCtSTHO Dl", l>Hi:CI) V IWJÜIO ORIUMlO l)0 rUOCI.SSO
A!).MIMSTKAri\'0

050/2019.

CONTUATANrE.S; O MCNlCim IIK NOVA VlfDSA . HA, IT.SSOA JUIUDU/A DK OIREITd HÚm.rm ISTrHVH,
INSntI ro \(1 CM'J N* l.l.Tíl.S.^lítinill-li». c 3 SirRI-TAUlA MDMCII-Al.Di; AGUtCC/LTURA 1! HiSCA.
CON I ilA'l'Al)A: UO TOSTO StlOUKO |V.

i)i;rio'Aiios i)i; ■'ttkCji.ko lida. inschua no cm-j sou na

IJ.(i'l4.:iI5/IMII)l-66,

OHJIVVO: Coiislitiii o cbjclü deste coiiiralo o rtirnocinieiilü parcvltidu de combusiiveis auluiiiulivu.s para
aiemler as demandas da SKCUKTAUIA iMUMCII'AL l)K ACRICULTUILV E l'ESCA na Sede du

Município e/ou demais distritos, coiifomic cs[»ceifieaí<Vs. ipianildades c preços descritos no Anexo I do

Edital PregJo Presencia! P/ Sistema de Uegistro de Preços tf. M6'20t9 c na Cláusula Segunda da Ala de
Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este contmio.
DOTAÇAO ORÇA.MEXTARIA:
1'oilcr

n

Oreãii

n

Prefeitura Municio.il do l^nv.i \'irnsn

.Sccrclari.i

210
JttVti

Secretaria Municinal ilc Aericulliira e Pesca
Secretaria de AEticuIiiiin c ncícnvolvinieiiin l-Vniulmir-n

AliviiLiile
Icicmcnio

2.tMS

Gesl3o das Ativid.idcs ilu Sec. Aoiiculium c Dcsenvolvimenlii Heoiiüinico

3?'W.3n.no

Material de Consuinu

t-nnle

00

Recursos Oídináríns

riiiil.uie

Executivo

2
>

§
rr
r

8

VAl.DR HüCO.NTtLVTO; RS l.ll.ailS.OO (Cciiiii c tiinia r uni mil niijiiiiccniütcüiíuiia e cinco mais),
DATA DA CON ITLVTAÇAO: 02.01/2020

CA

>

ITKtNCIA: 02/01/2020 A 31,07/2020.
s
m

s
>
I

s
â

M.CSCiri. COST.V .M.MKIU.t
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mtraKI.MLMCTfAI.

w

I

Endereço: *v. Oceintea. 3IOO. - AArolhei í Neva vicesa • 8A. 45920000
fone: 72120S-1124 -CriPln'; |].7(LS21/0a01.49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V5NKIE3RHIP4822U7TÕJOQ

Esta edição enconira-se no sile oriciai deste ente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A 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 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 Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

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

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único 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://vww.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 Brasiiia>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: 0A5C.75BE.4466.D0CE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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i J GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 29/07/2020 15:33

fvíífa SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°; 20202169328

razao social

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

IS8.180.502

01.771.887/0003-46

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

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

Emitida em 29/07/2020, conforme Portaria n"918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data da sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO hUp://www.s0faz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
.4^ BTíQ

to

AV. OCÊANICA. 2994
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA - BA

CEP; 45920-000

CNPJ; 13,761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000218/2020.E

Nome/Razâo Social: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

Nome Fantasia:

REDE CNA

Inscrição Municipal:

000051070

Endereço:

AV OCEANICA,1428

PETRONILÍO LEANDRO

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46

NOVA VIÇOSA - BA

CEP: 45920-000

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em

14/07/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 13/08/2020

, Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 9600004996530000053609030000218202007140

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Intemet, no endereço eletrônico:
bttps://novavicosa.saatrl.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 29/07/2020 âs 15:30:30
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PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.771.887/0003-46
Certidão n®: 16131256/2020
Expedição: 15/07/2020, às 11:45:13

Validade: 10/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SANTA clara abastecimento ltda (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 01.771.887/0003-46, não consta do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

recolhimentos

previdenciários, a

honorários, a

custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

CCvldas e sugescdes: cnât<3tst.jus,br

Volínr

CAMIíjA
CAIXA =CCiNOMíCA FEDERAL

Certificado dc Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

Ol.771.887/0003-46

Razão SocialSANTA clara abastecimento ltda

Endereço:

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Valídade:17/07/2020 a 15/08/2020

Certificação Número: 2020071703024920095760
Informação obtida em 29/07/2020 15:25:39

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

or
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Nova Viçosa, 01 dejulho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca para Prorrogar o
Contrato n° 2271/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA,(SANTA CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no CNP.I 01.771.887/0001-84, situada
na Avenida Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo
Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado, Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA

VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do SECETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PESCA na sede do Município, e
ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do
Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de
registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de
julho de 2020. Ficando sua vigência com termino cm 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01
de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 131.485,00 (cento e trinta e um mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais) no saldo do contrato.

Solicito desta contabilidade a informação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

IDA
PRFFFIT

JNICIPAL

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

NDVA

^nçosA
>-.jc \r»tí

Xi;i '•■.q02>'
Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretária

210

Unidade

21001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento

Atividade

2.048

Gestão das Atividades da Sec. Agricultura e

Econômico
Desenvolvimento Econômico.
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA,\01 de julho de 2020.

UNDOWIAR SABAMIM FONSECA
CRC/BA020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos t Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-maíl: controladorianv(Semail.com CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49

fnt'ft7o»à

ç,í^OlA/

or
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Nova Viçosa,02 de julKo de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para; Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca para Prorrogar o
Contrato n" 2271/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA,(SANTA CLARA ABASTECIMENTOS)inscrita no CNPJ 01.771.887/0001-84, situada

na Avenida Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo
Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, Ermado com o MUNICIPO DE NOVA

VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do SECETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PESCA na sede do Município, e
ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do
Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda da Ata de
registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contraio, com vigência de 02 de janeiro a 31 de
julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01
de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 131.485,00 (cento e trinta e um mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais) no saldo do contrato.
Solicito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico,

ÂtíWÍEn
E DA
PREFE

itontüip

Endereço; Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone; 733208-1124 E-mail: gabinetedoDrefeitog)gmail.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

~Í\ÍCIA>

município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n^.SSl-B/2020

Pregão Presencial n". 146/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura c Pesca
Assunto; Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito administrativo. Licitações e contratos.
Minuta de aditivo contratual. Proirogaçào

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

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos Juridico-formais da minuta do Quarto Termo Aditivo
ao Contrato n°. 2271/2020, tirmado com a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,
cujo objetivo é o fornecimento parcelado dc combustíveis automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Pretende-se, com o termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato passando
o mesmo a ter seu prazo de encciTamento no dia 31 de dezembro de 2020.

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

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

SENC/zj;

'■''■ívico^lí'
Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o

limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a alteração
pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.

A Lei dc Licitações menciona que os contratos firmados podem ser alterados conforme o art.
65 da citada Ici.

Vejamos:
Art. 65. üs contratos regidos por esto Lei poderão ser alterados, com as devidos
jtislifícalivHs, nos seguintes casos:
I - uniliitcnilmenlc pela Administrarão;

a) cpiando houver modificaç.ào do projeto ou das especificações, para melhor adequação
iccnica aos seus objetivos:
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa dc seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das parles:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime dc execução da obra ou serviço, bem como
do tnodo de fornecimento, cm face dc verificação técnica da inaplicabilidadc dos termos
conlraluais originários;
c) quando necessária a modificação da forma dc pagamento, por imposição de
circunslâncias supervenientes, mantido o valor inicial alualiiiiado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma fi nanceiro fi xado, sem a correspondente
coniraprcsiaç.ão dc fornecimento dc bens ou cxecuç.ão dc obra ou serviço;
d)<VETA&0)T

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou
fomccimenio, objetivando a maiuilençâo do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese dc sobrcvircm fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou.
ainda, em caso dc força maior, caso forluiio ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e cxtracontiatiial.

(Kcdacãn dada nela Lei n" 8.88.1. dc

19941

§1-0 contratado fi ca obrigado a aceitar, nas mesmas condições conlraluai.s. os acréscimos
ou supressões que sc fi zerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, c, no caso particular dc reforma dc edifício ou
dc equipamento, ate o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
anterioF;

§ 2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:
1-(VETADO)

fRedncào dada nela Lei n" 9.64S. de 1998)
(Incluido nela Lei n° 9.64S, dc 19981

11 • as supressões resullanlcs dc acordo celebrado entre os coniralanies.

(Incluido

nela Lei n"9.64R.de 19981

§ 3- Sc no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fi xados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no § I- deste ailigo.
§ 4- No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiais e posto no local dos trabalhos, e.stes deverão ser pagos pela Administração
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da suprc.ssào, desde
que regularmente comprovados.
§ 5- Quaisquer tribtitos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

supcrvcniêiicia dc disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, dc coitiprovada repcrcus.sào nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6^ Ein havendo alteração unilateral do ctmTrattrTIue aumente os eneargos do conlralado. a
Administração devertí restabelecer, por aditamento, o equilíbrio económico-financciro
inicial.

§ T(VETADO)

ij 8" A variação do valor contratual para fazer face ao reajii.stc de pieços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizaçòes financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por sitnples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presetite caso, verifica-se também que a solicitação formulada 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 ercdilos 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 à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei n" 9,648, de 1998)
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser Jiislificada por escrito c previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contraio.

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

Cumpre, porem, 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 Admini.stração na continuidade dos
sci^viços c a aprovação fonrial pela autoridade competente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicaçüc.s internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da no-ssibilldade dc alteração.

A Lei de Licitações cm 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 reiztilar dos serviços até o momento.

Verifica-sc que a empresa eslá prestando os serviços para o qual fora contratada c não há

nenhuma alegação de não eumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção das condições iniciais de habilitação nela cmnresst contratada.
Quanto à manutenção das eondiçõcs dc habilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes documentos; Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa dc

Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa dc Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS, Certidão
Negativa dc Débitos 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
cm 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade dc realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,11,
§2" da Lei 8.666/93.

A consideração superior.
Nova Viçosa/BA,02 dc julho de 2020.

— niiiiiiil Tolciii [tniiMillici MniiliiiilH
Advagnilri -QAt3/BA Zti.lUU

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"

/202n

Primeiro Tenno Adiiivo ao Contraio de Fornecimento de Combusilvel n".

/2020, vinculado ao ]'regSa Presencial para Sistema de Registro de
Preços 11°
/2019 c Ala de Registro de Preços n"
/20)9.

Alravés do presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - ESTADO DA BAIIIA. pessoa jurídica de direito público
inierno. inscrito no CNPJ soh o n° 13.761.53U0001-49. com sede na Avenida Oeeãnica. n° 2994. Hairro Abrolhos I. Nova ViçosiTRA.
neste ato representado pelo Preleito Municipal. Senhor MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, portador do CPF iT
050.967.745-20, residente c domiciliado na Rua São Benedito. n°255. Centro, Distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa/BA.
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa
pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ n°
com endereço situado na
, n", bairro, cidade, estado, ne.sle ato
devidamente representado pelo Senhor
, , inscrito no CPF ii°
Incorporadora da empresa
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°
n"., bairro, cidade, estado, neste ato devidamente representado pelo Senhor

, com endereço situado na
in.scrito no CPF n°.

e RO

n°

Considerando,

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

b)O quanto consta no processo administrativo n°. 831-B/2020;

c) Que n empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA manterá as relações comerciais previas c devidamente todas as condições
estabelecidas no Pregão Presencial n°. 146/2019, o que inclui a Ata de Registro de Preços n°. 195/2019 c o Contrato n". 2271/2020.

As partes deliberam, por mfiiuo acordo, fonnar o pre.scrtte Termo Aditivo ao contrato original, conforme as cláusulas c condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O Presente Termo Aditivo tem por objeto registrar a incorporaçõo da Empresa POSTO SEGURO IV- DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA pela emprc.sa SAN']'A CLARA ABASTECIMENTO LTDA, estabelecer a sucessão da prestação dos serviços á incorporadora e
prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original.

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

2.2 Em decorrência da incorporação citada no item 2.1 desta cláusula, fica estabelecido que a empresa SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA, sucessora na relação contratual estabelecida com a CONTRATANTE no âmbito do Contrato de Prestação de
Serviços de foniccirnenio parcelado de combustívci.s, passa a constiluír-se titular da prestação dos serviços a partir do dia 01 üc Agosto de
2020.

2.2.1 A alteração da titularidade da prestadora de serviço não irá impactnr na continuidade e nas características dos serviços

anicriomiente prestados pelo 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 inicio em

de

de 2020 c término em

de

de 2020.

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

2

Ôrcâo

2

Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

210

Secretaria Municipal de Aericiilfiirn c Pesca

Unid.idc

21001

Secretaria de Acriculliira e Desenvolvimento Econômico

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos i Nova Viçosa • BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: gablnetedoprefeito(®novavico5a.ba.gov.br - CNPJ n? CNPJ; 13.761.531/0001-49
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Aliviei iide

2.048

GcstSo (Ias Atividades da Scc. Acricultiirn c Dès^VnMlHèlsto Econômico

Elemento

3390.30.00

Maicruil ilc Consumo

Fonlc

00

Recurso.s Ordinários

CLAUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LF.CAL
5.1 A alleravão coniraiual de que trata este instrumento c baseada no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
6.1 A CONTRATANTE providenciará a publicaçSo do c.vtrato resumido no Diário Oficial do Município em cumprimento ao estabelecido
no parágrafo único do art. 61 da l.ci 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 flrmc/a e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo cm 03 (três) vias de igual teor e forma, para que
surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, sáo assinadas pelos representantes das partes. CONTRATANTE e CONTRATADA, e por
duas testemunhas presenciais.

Nova Viçosa - BA

de.

. 2020.

município de nova viçosa
CNPJ n® 13.761.531/0001-49
MANOEL COSTA ALMEIDA

]'rcreilo miiiilcipai
ContnilHiite

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ n°. xxxxx.xxxxx
,x.xx.xxxx.\xx.\xxxxxxxxxxx.\xxxxxxx

CPF n"..\x.\xxxxxxxxxxxx

Incorporada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ n°. xxxxxxx,xxx
xxx.\xxxx\xxx.x.\x\xxxx\.xxxxxxxxx

Cl']' n°. xx.xxxxxx.xxx.xxxx

Contratada/incorporadora

Testcinuntias:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gablnetedoprefelto@)novavlcosa.ba.gov.br ■ CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CCÍNtRÂtt) N° 2271/2020
SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 831-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 sete dias do mês de
julho de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender à
solicitação da Secretária Municipal de Agricultura e Pesca, com objeto Prorrogação da
Vigência do contrato n® 2271/2020. firmado entre as partes em 02/01/2020 com
vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o periodo de
01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e
Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme especificações,

quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de
Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços
n° 195/2019 vinculada a este contrato. 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 combustível
automotivo para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, deste
Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 131.485,00 (cento e trinta
e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) de acordo com o relatório de
acompanhamento da execução do contrato. Considerando ainda Parecer Jurídico
favorável pela possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do

dia 01 de agosto de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Devendo após a devida
homologação pelo chefe do Poder Executivo, da nossa decisão, proceder à devida
publicação nos meios legais para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo
a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Assim sendo, eu Cláudia Otto Cruz Moreira,
Pregoeira lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se
aprovado, segue assinado por mim e demais equipe de apoio. Encaminhamos os
presentes autos, acompanhados deste parecer, para fins de assinatura do termo
aditivo pelo Sr. Prefeito e pela empresa contratada, na forma da Lei.
Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Clauè^i. C. Moreira
p/egoeira

Ivanilz^^bâmara
Equipe De Apoio

Santos

Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail; eabinetedoprefeito(g>nova.vicosa.ba.gov,br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49

PklMElUO TEK.MO ADITIVO DE PRA/O AO CONTRA

.2271/2020

Primuiro Termo Aditivo ao Contraio de Fornecimento Parcelado de
Combustível

2271/2020 c ao Processo Administrativo N° 83I-B/2020

vinculado ao Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços
n°.146/2019 c Ata de Registro de Preços n°. 195/2019,

Através do presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito ptíblico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.761,531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n° 2994, Bairro
Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. 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, denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado
a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°.
01.771,887/0003-46, com endereço situado na Avenida Oceânica, n°. 126, Centro, Nova Viçosa/BA, neste ato devidamente

representado pelo Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio Administrador, inscrito no

CPF n". 294.837.578-94, Incorporadora da empresa POSTO SEGURO [V - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°- 13.694.205/0001-66, com endereço situado na Avenida Oceânica, n°.

126, Centro, Nova Viçosa/BA, neste ato devidamente representado pelo Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio Administrador inscrito no CPF n". 294,837,578-94 c RG n®, 234340 SSP-SP.
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®. 83 l-B/2020;
c) Que a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA manterá as relações comerciais previas e devidamente todas
as condições estabelecidas no Pregão Presencial n®, 146/2019, o que inclui a Ata de Registro de Preços n°. 195/2019 e o
Contrato n°. 2271/2020.

As partes deliberam, por mijtuo acordo, formar o presente Termo Aditivo ao contrato original, conforme as cláusulas e
condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.I. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato n°2271/2020 firmado entre as partes
em 02 de janeiro de 2020, Cujo objeto é o Fornecimenlo Parcelado de Combustível Automotivo para atender as demandas da

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, deste Município, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades
e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n®. 146/2019 e na Cláusula
Segunda da Ata de Registro de Preços n®. 195/2019 vinculada a este contrato. Considerando o saldo de contrato no valor de
RS 131.485,00 (Cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) de acordo com o relatório de acompanhamento
da execução do contrato.

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.
2.2 Em decorrência da incorporação cilada no item 2.1 desta cláusula, fica estabelecido que a empresa SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA,sucessora na relação contratual estabelecida com a CONTRATANTE no âmbito do Contrato de
Prestação de Serviços de fornecimenlo parcelado de combustíveis, passa a constituir-se titular da prestação dos serviços a
partir do dia 01 de 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 pelo 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 O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do contrato original n° 2271/2020. Firmado entre as
partes em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o período de 01/08/2020 até
31/12/2020.

*Nos tcrmus previstos cm sua Cláusula 4", "A vigência do presente será de 02 de Janeiro do 2020 u 31 de juiho de 2020, podendo^r
prorrogado, de comum acordo entre as partes c mediante 1'ermos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a verificação da real

Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolhos I Nova Viçosa• BA,45920-000

Fone:73320S-1124 E-mail: gabinetedOprefelto9novavicosa.ba.gov.br- CNPJ n> CNPJ: 13.761.531/0001-49
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necessidade da CONTKATANTH, nos lemios do inciso II. do urt. 57. da i.ei n" 8.666/93. bem como ^eradoréxceio no tocante ao seu
objeto".

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

2

Oreào

2

PREFF.ITtiR,!.MUNICIPAL DE NOVA VICO.SA

i^XCGUtivU

Secretária

210

Secretaria Municinal dc Acricultura c Pesca

Unidade

21001

Secretaria de Acriciillura c De.seiivolviniento Econômico

Alivid adc

2.048

Gestão das Atividades du .Sec. Aericuitura c Desenvolvimento Econômico

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinário.s

CLAUSULA 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.

CLÁUSULA 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 e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa - BA,29 de julho 2020.

CNIM n7i3.7ól.33]/00l)i-49

Manuel Cosla[.\lniviüa
Prefeito niiinicipui
riintninntr

POSTO

DOS DE PETROLEO LTDA

694.2^0001-6

Cirne Nunes dc Aiwrade Júnior
CPF n". 294^«57.57X.94.
laeoreoFada

sÇLARA_4BSSTe€IMENT(

LTDA

fmr(n7ri.887/0iro3-46
Címc Nunes dc-AadrtKle Júnior
CPF n". 294.837.578-94.

Contratada/incorporadora

Testemimhas:

Nome:
CPF:C(5^.

„

(JPrrvvf/-i rbo
CPF:

Endereço: Av. Oceânica, 2994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoprefello^novavicosa.ba.gov.br - CNPJ n> CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Sexta-fejra

Nova Viçosa

MUNrCfPlO

14 de Agosto de 2020
"'1

9-Ano -N°3674

KXTRATO DO PRIMEIRO TlíRMO ADITIVO Dlí PRAZO AO CONTRATO N". 2271/202(1

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 831-U/2()2() ORIUNDO DO PREGÃO
PRIÍSENCIAL P/SISTEMA DE REIDSTRO I)K PREÇOS N". I46/2(ll'i K ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS-V. iy5/:oi9.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - UA, PIÍSSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. CNPJ snbt. n" Í3.7fil.531/00()í.49,
CONTRATADA: SANTA

CLARA

ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

01.771.887/0003-46, neste ato rcprcsenlado pela Sr". CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, inscrito no
CPF sob o N" 294.837.578-94.

OBJETO. Prorrogação da vigência do contrato ii°. 2271/2020, firmado entro as parles ein 02/01/2020 coni

vigência até 31/07/2020. ficando sna vigência que compreende o período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo
objeto i o Fornecimento Parcelado de Combtislivel Automotivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal dc Agricultura e Pe.sca da sede do município, e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ .Sistema dc Registro de Preços n°.
146/2019 e na Cláusula Segunda da Ala dc Registro dc Preços n". 195/2019 vinculada a este contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
Executivo

Pinler

2

Órgão

2

Secretária

210

Unidade

210(11

Allvidatlv

2.048

Elemento

33911.30.00

Material de Consumo

Fiinic

00

Recursos Ordinários

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Munici|ial de Agriciilliira e l'c.sca
Secretaria dc Agricultura e De.senvi)lvlment(i Econômico
Gc.st.lo das Atividailcs da Sec. Agricultura e Dusciivolviinentn
Econôinico

DATA DO ADITAMENTO: 29/07/2020.

VIGÊNCIA; Ol/OS/2020 a 31/12/2020.
1)0 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57. inciso II da Ui n°. 8.666/93.
.MANOEL CO.STA AI.MEII)A_l'KEFEI TO MUNICIPAL

RKPRESENTANTE.CIRNE NUNES DE ANDRADE .lUNIOR.POSTO SECURO IV-DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA -(.SANTA CLARA AHASTECIMEN TOS)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CGY5T0FZCTSIE06LHUYC/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

A'
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ORDEM DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

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

2271/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
(SANTA CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no CNPJ 01.771.887/0001-84, situada na
Avenida Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo
Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, finnado com o MUNICIPO DE NOVA

VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas da SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA na sede do

Município, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no
anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda
da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contraio, com vigência de 02 de janeiro

a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir
do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 131.485,00(cento e trinta e um
mil quatrocentos c oitenta e cinco reais) no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 29 de julho de 2020.

PREFEIT
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ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a Empresa POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,(SANTA
CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no CNPJ 01.771.887/0001-84, situada na Avenida

Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. Sr.
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador, inscrito
no CPF 294.837.578-94, RO 234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE NOVA

VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas da SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA na sede do

Município, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no

anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 c na clausula segunda
da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro
a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a partir
do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 131.485,00 (cento e trinta e um
mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 29 de julho de 2020.

DA
MI/INICÍPAL

W

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoprefeitogJetnail.ccm - CNPJ n2 CNPJ; 13.761.531/0001-49

