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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2020, neste setor de pregão
licitatório, faço o apensamentp do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n®
654/2019 que contém 2036(dois mil e trinta e seis) folhas, com seqüência do n°
01 á 2036 do qual acrescento 56(cinqüenta e seis) folhas com seqüência de 01
á 56 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n® 820-D/2020, objetivando o
Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2273/2020 com a empresa; AUTO

POSTO CATAVENTO LTDA, que tem como objeto PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO N=. 2273/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES

EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÊ 31/07/2020, PASSANDO SUA
VIGÊNCIA ATÊ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto
é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as

demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS na Sede do
Município e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de

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

Nova Viçosa, 10 de agosto de 2020.

.Claudia 9^- Moreira
DECRETO: 868/2020

• \

Endereço: Av. Oceânica,2994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedopreíeito(S)novavícosa.ba.gov.br - ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

I^Hr/flTUHA

O e

NDVA
Comfro">do vffy a^í» h/t'<Uiri'

CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 820-D/2020.
TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO W 2273/2020.

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

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

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2273/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020,
PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÊ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020.
Cujo Objeto é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as

demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS na Sede do Município e/ou
demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I
do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na
Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n" 195/2019 vinculada a este
Contrato.

EMPRESA: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°
02.725.060/0001-05.
DATA DO ADITAMENTO: 03/07/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO: 01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO N° 668/2020

CLAUDIA OÚ:MOREIRA
PREtíOEIRA
IVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO

DÉBOR?^:^OS SANTOS
EQUIPE^DE APOIO

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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2020 autuei sob n° 820-D/2020 Oficio do
Excelentíssimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em
atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura

e Desportos, para Prorrogar o Contrato n° 2273/2020 celebrado com o POSTO AUTO
POSTO CATAVENTO, inscrita no CNPJ 02.725.060/0001-05. situada na Avenida

Oceânica, n® 1000, Bairro; Presidente José Sarney Nova Viçosa, Bahia, neste ato

representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA, brasileiro, casado. Gerente
Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG 12.559.174, firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para
atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÔ E A SECETARIA
MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no 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$
24.069,30 (vinte e quatro mil sessenta e nove reais e trinta centavos) no saldo do
contrato.. Copia dos documentos da empresa, copia do contrato original, certidões.
Oficio do Prefeito a Contabilidade do Município solicitando a informação quanto a

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

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

Cláudia a C. Moreira

Prégoeira

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoorefeito(5>gmail.CQm - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49

(

< r

-IMAP declara qüe.

;_ .

: Ji;: - ÍGLÁUDIA ÒTTO CRUZ MOREIRA
•-.■.Vi-'. -

•

". "í •" .,
■■

>•••

I ■

Participou' do CURSO DE F0RMAÇÃ0;DE PREGOEIRO, realizado pelo Instituto Municipaí de Administração Pública - IMAP nos dia^
17 e 18 de janeiro de 2019. carsa horária de 12 fdn^e^ hnr^^s, no Auditório do Ed. CEQ Salvador Shopping, cm Salvador/BA. '
'.V.-r-sS
:

'v.

;SàI^dormA,>i^^ejandrp.deM

"

'

^

I'.'
-•

...

■

; •

.

.

.

.

';
.

.

.

•r

•V-

•
-

■.■■-•:■■ ■ ■ /■ ■■ ■ ■

-

n.

.

...y

'l.

'••i,

■••V-• ^•^

v;--'

\

:

.
-.•.--I-.,.

í'..

•'.

•

• -V.

: yiA.I.

•

■ ■ ■'-•i:;Sv;

■••.•, "OS

}ABO0Í>RÊIRA.

l .,.

•

' i
'• <
% / ;•

?

.*•

Sogunda-feira

Diário niloiol (.Io

Nova Viçosa

20 de Janeiro de 2020
2-Ano -N''3221

município

Decretos

fv ^ k
Coz-lfyiiVC

'31
..

o
0

....

DECRETO N2 868/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL
COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n®. 10.520/2002 c/c a Lei Federai n°. 8.666/93 e suas alterações
posteriores,

Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma
regulamentar que tem por missão precipua prestar assistência ao Pregoeiro, dando
suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-se, nesse contexto, da
formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramento ao
Pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas, relatórios, alimentação de Sistemas
do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;
Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade
exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, todavia, que a seus membros se impute a
responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais,
sugerindo a classificação ou a desclassilicaçâo, 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 licitatório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Edital e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;
Considerando que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a sua
atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços
comuns, devendo, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade
estatal, dentre estes aqueles inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo atuar com diligência,

competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que lhe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da

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

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

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

seguintes Servidores: iVANILZE SOUZA CÂMARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.
Art. 2®. A Sen/idora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos Licitatórios da modalidade PREGÃO.
Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser

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

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

Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo
cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA, E-TCM e do Portal da

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

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

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

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

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

"Allera o Reguistnenio, no âmbito do Munlctplo de
Nova Viçosa(BA)do Sistema de Registro de Preços

previsto no art 1S da Lei n< 8.666, de 21 de junho de
1993,o dá outras provldònelos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da txmpelència prevista no Inciso II do ad. 30 da
Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do

Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 1*. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
senriços no âmbito municipal, obedecerá às normas lixadas neste decreto.
Art.2L Para os eleitos deste decreto sâo adotadas as seguintes definições:

I. Sistema da Regisiro de Preços •SRP: conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras:

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

líi. Órgão Gerenciador: equipe da Adminisiração responsável pelo gerenciamento
do SRP.inclusive a condução da licitação;

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

I. Quando, pelas caracieristicas do bem ou serviço, houver necessidade de
conlratações freqüentes;
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It. Quando (cr mais conveniente a aquisição de bens com previsão do entregas

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

lll. Quando poia natureza do objeto não lor possível dellnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizado regisiro de preços para contratação de

bens e serviços de informática, ot>edecida a fegisfação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art 4<. Caberá ao órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do SRP,em especial;
I. Convidar, mediante comunicação inlerna, correspondência eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Socretanas daAdministração para participarem do SRP;
II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa índividual e lotai de

consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das

especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
III. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente

praticados antes da realização do certame e após, trimestralmenie, para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
IV. Obler 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 licitalórío respeclivo;

VI. Indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
dassificaçáo e os quaniitatívos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

VIt. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e Informar o gestor sobre a contratação
realizada;
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VIII. Conduzir os procedimenlos relativos à revãsão dos preços registrados e à

aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17,18 e 20 dosle decreto;
tX. Publicar trimestralmente, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios
eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Ari. S<. Caberá ao Órgão Participante;

I. Manifestar interesso em participar do SRP, informando ao órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;

II. Assegurar que todos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licilatório;
tV. Manter-se Informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às

alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;
VI. Conduzir os procedimenlos relalivos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprímento de cláusuias contratuais.

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

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

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

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador sotidtaçâo e autorização 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 não atender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

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

Ari. 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 estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;
III. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,

complemenlarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a íreqúênda, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamenlos a serem fornecidos e utilizados,

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adolados:

IV. O prazo de validade do registro de preço;

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

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

Parágrafo único. O edital poderá admilir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
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Ari. 9*. O objeto 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 a o tocai de entrega fixados
no edital.

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

Art. 1Q. Ao praço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos

fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja

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

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

O íldlanle 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 Ala e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que traia o parágrafo anterior.
Endereço: Av. Ocotnico, 3100,-Abrolhos >. Nova Viçosa • BA.CEP: 45920000
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Art. 12. O prazo máximo de validade do regisiro de preços será de 01 (um) ano,
contado a partir da data da publicação da respectiva ala, computadas neste as eventuais
prorrogaç&es.

§ 1*. A prorrogação da vigência da ata será admitida quando a proposta continuar

se mostrando mais vantajosa e satisfeitos os demais requisitos desta norma. Inclusive o
limite máximo de vigência.

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

Ari. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores da serviços incluídos na ala de
registro da preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própha Ata.
Art. 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 beneliclárío do regisiro
a preferência de contratação em Igualdade de condições.
Ari. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipal, mesmo que seja perlencenle a outro município da
federação brasileira, e que não tenha participado do certame licilalórlo, mediante anuência
V

'

do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1^ Os entes que não participaram do registro de preços, quando desejarem
lazer uso da Ata 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 Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quanlílalívos registrados em Ata, desde que este lornedmento não
prejudique as obrigações anierlormenie assumidas.

Endeieço: Av. OccinICB, 11C0,-ABioinos I. Nova Vltota-BA CEA:«SSZMDO
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§ 3». As aquisições ou contratações 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 editai prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por
região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por
região.

§ 5*. O quaniílalivo decorrente das adesões à ala de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao qufntuplo 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 particrpanie deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ala.

§ V. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das r^rigações contralualmenie assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contradilórío, de eventuais penalidades decorrentes do
doscumprímenio de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando ao órgão gerenciador.

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

§ 9". é permitido aos órgãos, entidades ou secretarias munidpaís pertencentes a
este Município, a adesão a ala de regísiro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, dísirítals, estaduais ou da União, mediante anuênda do órgão
gerenciador.

Art 16. A conirataçâo com os fornecedores de bens ou prestadoras de serviços

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

Parágrafo único. O termo de contraio ou equivolenie observará as disposições

contidas na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993.
end«ief0: Av.OcvinlM,SrOO,- Abiolhoi(. Nova Vltoaa •BA.CEP;45929-000
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o

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

assumido, e cancelar o seu registro, qtiando frustrada a negociação, respeitados os
contratos Itrmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Decreto;

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

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

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

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV. For declarado inidõneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
V. For impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o conlradllório e a

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

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

Endotoce: Av. Oetlnlca,3100,- Abrolhos I. Nova Viçosa- 8A.CEP: 45920-000
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Ari. 20. Aplicam-se ao SflP e às coniraiações dele decorrentes asp^nSTidades
previstas nas Leis Federais n* 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, conlorme o caso.

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

REGISTRE-SE,PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

w'
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Nova Viçosa,03 de julho de 2020
<.5£NC/4.
Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão
Vic.0''t

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para
Prorrogar o Contrato n° 2273/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO,
inscrita no CNPJ 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente

José Samey Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS
SOUZA, brasileiro, casado. Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG

12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E A

SECETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no na sede do Município,
e ou demais de.scritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do
Edita! 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 lennino em 31 dc dezembro de 2020 a partir do dia O!
de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 24.069,30 (vinte e quatro mil sessenta e
nove reais e trinta centavos) no saldo do contrato. Autorizo a Pregoeira a deflagrar abertura de
Processo Administrativo para atendimento a solicitação supracitada em conformidade com
Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

REFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito@gmaíl.com - CNPJ nfi CNPJ: 13.751.531/0001-49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

Nova Viçosa - Posto da Mata - Bahia, 29 de junho de 2020.

Ofício SMECD n" 651/2020
Ao Gabinete do Prefeito

%

Exmo. Senhor Manoel Costa Almeida

Referência: Prorrogação de Vigência de Contrato n° 2273/2020
Prezado Senhor

Cumprimentando cordialmente V. Excelência, tendo em vista o encerramento do
prazo da vigência do Contrato n®. 2273/2020, celebrado com a empresa AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA), inscrita sob CNPJ n® 02.725.060/0001-05, que tem como objetivo o
fornecimento parceiado de combustíveis automotivos para atender as demandas do Fundo
Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos na
sedo do Municipio de Nova Viçosa/BA, e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial para Sistema de

Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°
195/2019., que se encerrará no dia 31 de julho de 2020.
Considerando o saldo em ata no valor de R$ 24.069,30 (vinte e quatro mil, sessenta
e nove reais e trinta centavos);
Considerando a necessidade dos serviços ofertados pela empresa;
Considerando a suspenção das atividades escolares devido a pandemia global do
Corona Vírus (C0VÍD19};
Considerando a necessidade do fornecimento dos serviços contratado;
Assim, solicito que V. Excelência autorize a prorrogação do contrato supracitado por
05 (cinco) meses com vigência até 31 de dezembro de 2020, a partir de seu término,
visto que os serviços são necessários para o suporte as atividades desenvolvidas por esta
Secretaria.

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

Atenciosamente

Natália Caròlino Costa Pereira

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

Rua Inglaterra,08 - Centro- Posto da Mata - Nova Viçosa - Bahia - CEP 45928000
E-mail: educacaotSnovavícosa.ba.gov.br - Telefone:(73) 3209-10S5

;ri- «.

Coiilriito 11° 2273/21120

CONTRATO PARA

FORNRCIMPNTO PARCEl

DF, coMuusri\"Ei.. ri;it-:ri-:.\ti: a uecistro de
PREÇOS N° I4O/20I7 QUE ENTRE SI CELERUAM. DF,

UM LADO. O Ml;MCÍPIO DE NO\'A VICOSA/RA,
COM CO()i'AR'IICIPACÀO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO F. DO OUTRO, A EMPRESA AUTO
POS TO CATAVEN TO LTDA.

O MUNICIPIODF. NOVA \'IÇOSA (RA). pessoa jurídica do diroílo piililioo intoriio. iiiscrilo no CNIM sol)
o ii". 13.7(il.531/11(101-49. com sodo na Avenida Oceânica, n" 299-1, Bairro Abrollios - CRP 45.'>20-000 do

Nova Virosa - BA. ncsic aio. rcprc-soniiuio por seu Preleilo. .Sr. M.-VNOF.L COST.-\ ALMFIDA. brasileiro,
divorciailo. comcrcianle. inserilo no CIM- sob o n" Ü50.967.745-20. doniiciliado na Rua São Benedito il° 255,

bairro Cciiiro, Po.slo da Mata, Nova Viçosa-BA. CBP: -15.928-000, com coopanicipaç.ão do FUNDO

.MUNICIPAL I)K LDUCACiÃO. inscrito no no CNIM .sitl) o n". 29.720.551/00111-1)2. com sede na ã
Aveniila Oceânica. n°, 299-1. Alirolhos I, na cidade de Nova Viçosa • BA. CÍ-.P 45.920-000. Nova

Viçosa/Bahia, ncsle alo. representado por sita Gestora Sra. NATALIA CAUOLINO COSTA PlèRFlUA.
itiscriia no CIT sob o ii°. 70-1.9-16.497-04 denominado CONTRAT.ANTF.S e do outro, a empre.sa AUTO
PO.ST() CAT.-\.VLNTO LTDA.pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNIM sob n®

()2.725.()6íl/(l()0l-()5. situada na Avenida Oceânica. n° 1000. Presidente Jo.sé Sarncy, Nova Viçosa, Bahia,
iicsic ato. representada pelo Sr. DANIEL SPKNCF.R M.-VTOS SOUZA, brasileiro, casado. Gerente
Atlminisiralivo. inserilo no CPI" sob o n° 051.826.986-82, RG n" MO-12.559.174, denominada

CO.NTR.-\TAD.-\. íh-inam o presente contrato, para aquisição c Tomecimenio de bens de consumo descritos

na Cláusula IVimeira. constante no Processo Adiniiii.slriitivo n". 650/2019, Prcf^âo Presencial P/Si.sicma
de Rcsti.stro de Preços ii". 146/2019. rcycmio-.sc pela [,ei Federal n® 8.666. de 21 de Junho dc 1993. Decreto

Municipid n° 650/2018. Lei Fcileral n® 10.520/2002 c sitas allcrnçOcs posteriores, assitn como pelas
condiçòe.s do edital relerido, pclo.s lonnos da proposta e pelas cláusulas o seiiuir c.sprcssas, definidoras dos
direiio.s. obrigações c responsabilidades das parles:
CLÁU.SULA PRI.MFIRA - DO OB.ILTO:

1.1. - Constitui o olíjeto deste contrato o fornecinienio parcelado dc eombusiivcis automotivos para atender

as demandas do FUNDO MUNICIPAL DF F.DUCAÇÃO K DA .SECRF,TAR1A MUNICIPAL DF
F1)UCaÇ.-\0 Cl.'LTUR.-\ F DESPORTOS na Sede do Município e/ou demais distritos, conlbnne

especificações. quanlida<les e preços dcseritos no Ane.xo I do FdilaI Pregão ih escncial IV Sistema dc Registro
de IVcços n". 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n" 195/2019 vinculada a este
cotilralo.

§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou

suprcs.sòes na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, dc até 25% {vinte e cinco por cento) do
valor íniei.ní atualizado do contraio, eonrorme Ari. 65 da Lei n" 8.666/'J3 com suas ultcriorcs alterações,

^ 2° - A presente conirataçrio está sendo formalizada dc forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema dc Registro de Preços n® 146/2019, com base na Lei l"edcral n®. 8.666, dc 2! de Junho dc 1993,

Decreto Munieipa! ii® 650/2018. Lei Federai n® 10,520/2002 e .suas alterações. Decreto n® 7.892/2013 que

Regiilainenla o Sistema dc Registro dc 1'rcços previsto no ari. 15 tia referida Lei.

CLÁUSULA SFGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DF.PAGAMENTO E REA-JUS TAMENTO:

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

d
2.1. -O valor total cstitiiado cio contrato c de RS 37.080.00 (Trinta e .sete mil c oitenta Rcai.s). O valor

mensal a ser íii)í;,o c.slii condicionado á .sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela multiplicação

J

do ([uantilativo utilizado pelo valor imitário ofertado para os itens;

J

NOVA N irOSA - IlA SltUP tVOlí DK.MAIS Itl.S I KT I OS

niXSCKICÁO DOS 1'UOIHTOS

IM>.

QI AST.

Viil.ir l'nil.

ÒI.KO niKSIlI. Sin. Ah;i.li.'dmi.'iili> ii;i .Srdr ilii .Miiiiic[|iín c/<iii
Dislrii.n.(AttTf) ro.srt) f A I A\'KN"rrn.l l)A)

ValiirTniai

KS .S7.üSl),(]a

\'ALOIt TOT.AL US 37.ÜS(l.(l(l (Trinta t Sete inli c Oitenta Reais).

Re.sullarile das (|n:itilidadc.s constantes tia proposta dc Preços, objeto do F.dital do Prey;:*)!)
i'ri'sencinl/SRP N" 1-16/2019, confoniie ata de ncfjnchiçãn feita pelo pre^oeiro e Ata de Registro dc
Preços n" 195/2019.

2.2.- O preço proposto c irrcajii.stãvel. durante o prazo dc 06 (.seis) meses, contados da tiala de apresentação
da proposta, por força ilo disposto na lejiislação em vigor.
2.3.- Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal dc l-inanças é necessário a apresentação da(s)
nota (s) fi.scai (is). aconipaniiatlo do atestado dc recebimento, dentro dos prazos c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria rc.siionsável pela solicitação c o pagamento .scr.á efetuado ale o IO''(décimo) dia iitil.
apó.s a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas dc Certidões Negativas Conjunta de
Débito de INSS c Fazenda Federal. CND Trabalhisla. rG'1'S. Certidões Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante. de\'idamonte atualizadas.

2.-I.- A empresa opiante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apre.scniar juntanienle com a nota fiscal a
comprovação da ntencionada opção.

2.5.- O CONTR.AT.ANTE poderá deduzir do pagamento imponância.s que a qualquer titulo lhe forem
devidos pela COiN'l'RATADA. cnt decorrência ile inadimpleinenlo contratual.
2.6.- Ncnlium faltiramenlo da CO.NTRATAD.A será procc.ssado .sem cpie tenha sido previamciile emitida a
rcs])ccti\a Onicm tlc fornccimciilo:

2.7.- l-ícii assegurado ao iMUNlCilMO DE NOVA VIÇOSA c ao FUNDO IMUNICIIVVL DE
EDUCAÇ.AO o direito de deduzir do pagamentrv devido a CONTRATADA, independente da aplicação de
multas, importâncias correspondentes a:

2.8.- De.spcsas rclalivius à correção dc eventuais fnllia.s;

2.8.1.- Dedução relativa ás entregas cic .sua responsabilidade não c.xcciilndas:
2.8.2.- Débitos com a Administração Mimicipal.

2.9.- Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de iran.sjiortes, seguros, im]io.stos, taxa.s dc qualqticr natureza e outros quaisquer que. direta ou
imlirolimtetiie. impíiipiem ou venham o implicar no fiel cumprimento dcslc instrumento.
2.1(1.- Quando houver erro dc cpialquer imlureza na emi.ssão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido

doeumcnlo ser.á imediatamente devolvido para substituição c/ou emissão dc Nota de Correção, ficando
cslabelcciclú que esse inleivalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
cio valor coiiiralual.
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2.11.- Ocorrendo reajiislcs dc preços, autorizado pelo Minisicrio de Miiiás c Energia, através
Dcpanaiiieiilo Nacional de Conilnislíveis. os nic.snios poderão ter os valores contratados reajustados

mediante previa autorizaç.ào do CONTRATAiNTE ita forma prescrita no nrt.()5 da lei 8666/93.
2.12.- Os realinhamenlos de c|iiais<iiier valores na presente licitação, após a assinatura do Cotilnito. somente
.ce dar.ào eoin a ob.scrv.incia dos proeediinenttw nhai.so, observanilo-sc ainda, o prazo estabelecido no Edital
para validade das propostas.
2.12.1.- A eaila pedido de revisão dc preço deverá eomprovar as alterações havidas ejiistífieadas do pedido,

demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas llscais dc
compra que comprovem os índices reivindicados.

2.12.2.- Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verineaçâo
dos preços constantes dos demonstrativos cpic acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas

de rcconiiecido porte mercantil, serviços c/oii prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria
unidade oit órgão ou por instituto de pcsqui.sa. iitilizando-.sc. também, de indiees setoriais ou outros adotados
pelo Governo Federal, devendo a deliberação cie deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser

instruida tl;i jiistincativa da escollta cia Aciminisiraçào no prazo de 5 (cinco) dias iiteis para cada.

CL.ÁUSÜLA TERCnnU - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1.-.As despesas ciecorrenies do presente contrato correrão à conta cias seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Ormlo

5

Seerciaria

.■^oi

Unidade

50101

Fundo Municipal de Educação de Nova Viço.sa
Secretaria Miniicip.nl de Educação. Cultura e Desporlos
Fundo Mnnicinal de Educação

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Eleinenio

3390,30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 2.5%

Poder

2

Executivo

Oruão

5

Secretaria

501

Fundo Municinal de Edticacnn dc Nova Viçosa
Secretaria Municipal dc Educação. Cultura e Desportos

Unidade

50101

Fundo Municipal <lc Educação

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

Ficinento

3390,30.00

Material dc Consumo

Fonte

01

Educação 25°ó

19

Fiindcb dOro
E.xeciitivo

Poder

2

Oreào

5

íniiuio Municipal dc Eciiicação dc Nova Viçosa

Secretaria

501

UniJ.ade

50I0I

Secretaria .Muiiicipiil dc Educação. Cultura c Dcspnrtos
Fundo Municipal de nducnçâo

Atividade

2.029

Gestão da,s Atividades cio Ensino Fundamental

Glemenio

3390.30.00

Material de Coiusiimo

Fonte

01

Ediicaç.ão 25%

19

Ftindcb 40%
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CLÁUSULA QUARTA - VlGKiNClA. IIl-lCÁCIA E PRORR()(;aÇÁ()I)0 CONTRATO:
4.1.-A vigcnci.i (!n prcsonle scrà (ie »2 de jnncirtule 2020 a 31 de julho de 2020 podcncio ser ijrorrogadn.
de conuini acoiclo ciilreas |iaries e medianlo 'lermos Aditivos, para cnd.i o.scrcicio fiiiaticciro. apôs a

veriricação da real necessidade da CONTRATANTE, nos lermos do inciso II. do ari. 57. da Lei n" 8.f)66'93.
bem como alterado, e.scelo no loeante ao sen objeto.

Tarágrafo Único - A Ailminisliação. por razões de interesse público, poderá a (ptalcpier tempo declarar o
termino antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma tioliricaçào prévia com prazo de 30 (trinta) dias

para a re.scisão. .semlo que em tal hipótese será devido a CONTR.ATADA. o pauamcnio. se houver de saldo
referente a e.secnçào dos serviços.

CLÁUSULA QUIN TA - DIREI TOS EORRIGAÇÕES DAS ]»ARTES CONTRATAN TEIS:
5.1.-DA CONTRA TADA:

5.1.1.- A CON'TR.\TAl)A deverá íbt ncccr o objeto dc acordo a neces.sidadc da CONTRATANTE.
5.1.2.- A CONTRA'TADA scrtí legal c finaiicciiatnenle responsável por Iodas as obrigações e
com|)iomissos conlraíiío.s com terceiros, para a execução deste Contrato, bem cotno, pelos encargos
irabaihisias, previdcnciários. fiscais, seciiriiários, comerciais c outros fms. a cies tião se vinculando a
CONTRAT.\N"TE a qualiiucr titulo, nem mesmo ao dc solidariedade:
5.1.3.- A C0N'TRA'1"ADA a.s.surne inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos cansados à
CONTR.A'TAN'TE OU a terceiros, decorrctilcs dc dolo ou culpa, negligência, imporícia ou imprudência, na

e.xccuçào do objeto deste Contrato, diretamente, por sctis propostos e/ou empregados, não c.xehiindo ou
reduzindo essa re.sponsahilidade. a llscalizaçào ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus propostos:

5.1.4.- .A CONTR.VTADA assiitnirá a responsabilidade total pela c.xccuçào do contrato.

5.1.5." A CONTR-ATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades dc
abastecimciilo contido no Eilital. que ê parle integrante deste Contrato.
5.1.(1. - Reconhecer os direitos ria administração, em caso dc rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
l.ei 8.666/93;

5.1.7. - A CON'TRA'l'ADA deverá manter, duramc toda a e.xeeução do contraio. Iodas as condições dc

liabilitaçào e qualilicaçâo exigidas na licitação, confonne previsto no ail. 55, inciso XII da Lei a" 8.666/93.
5.1.8.- Conniniear à Prefeitura Mimieipal de Nova Viçosa o.s eventuais casos fortuitns e de força maior,

dentro do prazo de 2(dois) dias úleis após a verificação do falo o apresentar os tiocumcnlos para a respeclivii
aprovação, em até 5 (cinco) dias consccuiivo.s, a partir da data de sua ocorrência, soh pena de não serem
considerados;

5.1.9. - A CONTRATADA llca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os ncrcscinios ou
supressões que se llzcrem nus ohras, scr\'iços ou compras, até 25% (vinte o cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato p;ira os seus acréscimos.

5.1.10.- Pomecero objeto conii'af:ido dentro dos prazos estabelecidos no Edital c Contrato.
5.2." D.\ CONTlLVTAiVTi::

5.2.1.- Pagar conforme eslabelceicío na Cláusula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na inlegraíidade dos seus lermos:

5.2.2. - Os forneeimenio serão acoiiqranhados e fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais

ordenadores das despesas, segundo as unidades solicitantcs. ou outro scn-idor designado para substíluMo.
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que anotará ciu registro jjróprio as ocorrcneins rciaciniiadas com o loriiccimcnto dos produtos, dctcrmin
0 que for necessário à rcgiilariza\"ilo das lidlas ou defeitos observados.
5.2.3.- Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso iiào sejam atendidas,
dentro de 'i8 (quarenta c oito) luiras. as rcclaniaçõe.s que íl/.er. .sem prejuizo de outras sanções que possam se
.aplicar a CONTUA I ADA.

CLÁUSULA SLX TA - DA FISCALI/.AÇÃO.

fi.l.- O acompanliamcnio para o liei cumprimento c execução deste Contrato, ser.ão feitos pela

servidora

Jcssica de Oliveira. Gestora dos Coiiiralos Admiitislrnlivos do 1'odcr nxeeiiiivo. conforme Ponarin ti°.

003/2017 lolado. a quem eaberá a resptmsiibilidade de fazer eiimi>rir rigorosamente, os prazos, condições c
disposições deste Contrato, bem como. comimicar às autoridailcs competentes qualquer eventualidade que
'jcrc a nccessidaile de medidas de ordem legal e/ou atlministrativa c a fiscalização do contrato caberá a
servidora Camila Santos noninscgna Oliveira, inscrita no CIM" sob o n°. 019.430.475-1 1. matrícula n° 7058.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA AL'1IÍRAÇÃ0 DO CONTíU'10:
7.I.- O CONTRATANTK poderá modillcar unilalcralmcntc o presente contrato para mcllior adequação das
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA INLXKCUÇÃO DO CONTRATO:
8.Í.- A CONTRATADA reconbccc os direitos do CONTRATANTK,cm caso de rescisão admiiilstrativa,

previstos no ari. 77 da í.ci I-cdcraí n". «.tlfiú de 21 dcjiiiilm de 1993.
CLÁUSULA NONA - ÜA RLSCISÃO:

9.1.- O conlralo ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos
77 c 78 da I.ci l-cdcral tf. 8.666/93. de 2) deJuniio de 1.993 e alterações em vigor.

Parágrafo Primeiro - O contrato para o lomecimcnto dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso cie deseumprimcnio das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante
ação judicial especialmente inleniacia |)ara e.sse ílm:

Parágran» ScgumJo - Na lupótcsc prevista no panigralb anterior, os serviços pela CONTRATADA não
poderão ser interrompidos ou paialisados. até a dccisãojudieial ininsilada cm julgado.

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contrataç.io.
até o limite dos prejuízos causados ao CONTR.AT.ANTE. bem como na assunção do objeto cio contraio pelo
CONTR.AT.A.NTE na forma que o mesmo determinar.

CLÁUSULA DEZ-DAS PENALIDADES E DAS iMULTAS:

lO.I.- A CONTRATADy^ por cíescumprímcnto de qualquer cláusula contratual siijcitar-sc-á as seguintes
penalidades:
1 - advertência:
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II - siksjicnsiio icninorária tk' pailicipaçâo cm licilnção c impcciimciilo de coiilràiai^cóm a Adminislracão.
prazn nao superior a 2(dois) anos;

3
.

III - declaração ile inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos deiermiiianies da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria tiiitoridaclc

que aplicou a penaliclade. ()ue será coneetiida sempre <|iic o conti-atado ressarcir n Administração pelos
prejuízos rcsuliantcs c após ileeorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

i

[V - Multa por atraso injtislillcado no Ibriiccimento. que será gratliincia de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por ecnio) sobre o \ alor da nota de empcnbo ou do contrato, cm caso de descitmprlmenlu total
da obrigação:

b. 0.3% (trê.s décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado:

c. 0.7% (sete décimos por ecnto) sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subseqiieiilc até o
trigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamcnic registradas no
Cadastro de ikirnecedoies tio Município ile Nova Viçosa-í)A.

Purágnifo Üiiicu- As multas aplicadas deverão ser paga.s espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias on serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo
lulministrativo, uaranlida a ampla defesa e o contraditório on, ainda, cobradas judicialtncnte. a crilcrio da
.Secretaria Municipal dc rinanças.

CL.ÁU.SULA O.N'ZE-DA VI.VCULAÇÃO:
ÍI.I.- O presente Termo dc Contrato cnconlra-se vinculado ao Editai c seus anexos do Pregão Prc.sencial P/
Si.slema de Registro dc l'rcços n" M6/2019. propostas financeiras dos proponentes c n Ata de Registro de
Preços 11° l95/20I9originada tia referida licitação.
CLÁUSULA nOZE-DOS CASOS OMISSOS:

12.L- Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum falo não previsto no presente contrato, o.s eliamados
casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação c demais
norniíis reguladoras da matéria c em especial a Lei ii"' 8,666/93, aplicando-llte, quando for o caso,
siipletivaincníe os Princípios da Teoria Geral tios Contratos cstnbeIccido.s na Legislação Civil Brasileira c as
disposições do Direito Privado,

CJ.ÁU.SUL.ATREZE-I)A PUIILICAÇÂO:
IJ.L- A CO.NTRATANTE providenciará a publicação deste Contraio, por extraio, nos locais dc eosiumc
conforme prazo delliiido na legislação perlinenie.
CLAUSULA QUATORZE - 1)0 FORO:

14.!.- As panes elegem o Foro da Comarca dc Nova Viçosa - Bahia, com exclusão de qualquer outro, pqi
mais privilegiado que soja, para dirimir quaisquer dúvidas cmcrgciUcs do presente contrato.
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li por assim estarem, jiisio-s c comniiailos. assinam o presente inslnmicnlo em 03 (três) vias de íu
icore Torma na presença cie 02(duas) tcsteiminhas. para que suila seus jurídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa-Iialiia. em 02 de janeiro de 2020.
• ••
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KXTIIATO 1)0 CONIJIATO
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CDVIllATANirS; O .MliMCiriO lll! \{)\'A 1'IC<)SA - IIA, IT.WOA JURIDII A Dlt DlItrilO PÚlil IfO IKTrilS'().
lSM.iiiri) S(i IMM N"

riiM C'f)llI'AItTiai'A(,',\l) DO Kl'M)() MOMCIPAl. Dl". rilUCACÃO,

ISM KITONiiCMM SClIltl V lÜ.HÍ.SÍl.liiiiH.li:.
COM ItATAilAi DCP A

CiiIum iUp. 1,1 IIA, INSCUUA NO CM'J SOU NMI2,72S.flíill/IHil)|.|IS

OKJliro; Cuiisiliui u iihjeio

aniliatii o fnnieeimenlo pareelinJo ilo coinbiisiivcis aulomolivos para

alviiiliT as iljiiiaiiilas iId I"L'M)0 .MC;NICII"AÍ. DK IíDUCAÇÀO K I)A .SKCKKTARIA .MUNICU'A1.
Olv l''l)UCA(|!ÃO. CtJI/rUKA K l)l'ISI'()l(TUS lu Sede dii Mijiiieí|iio e'uu ileiiiais dislriios. conromic
especilleavôes. ijiinnlUl.nles e pievii--- ile»ctiii)f no Aiiexo I do Eililal Ptcg.lo 1'resencial ['/ Sistema de Registro
de l'ieços ii".

c na Ct.iuMiIa Seitiimia da Ala de Registro de I'revos n" 195/2019 vinculada a este

ciinirain.

IX)TAÇAO OH(. A.MF.-NT,VIUA:
IWer

1

l!seeiiiivo

DilOo

5

riiiulii Miitiieireil de l-MncaeJo de Nova Vieo-a

Seereiaria
linidadc

<1)1
51)10!

Seeielaria .Mimioinal de l:ilneacilt>. Cultura c Despnnos
l'tiiido Miinicitul de làliir.ieilo

Ativid-iile

2-0;5

OesiJo da.s Atividades Ailniinislniivas da UducaçJii

lílemeiito

l'»nle

M.ileri.il de IVmsumo
01

túiiie.xJn 251»

Prxlcr

lisectiiivo

Oie.lo

5

l iindii Mimieir.il de IMiic.u-Jo de Nova Viroo

Seereiaria

501

Sceietaria Muincittal de IldiieaeJ». Cultura e Dcsixinos

t 'ntil.ide

50101

Atividadc

2.027

(lestjo das Atividades iUi Transporte tiseolar

liletiienlK

.i3yn..iii.oti

Maieií.il de Cinisuími

rniitc

ni

Muniein.ll tlc ndiicacJo

li(liieacào25%

11

1 f'iindrb-10%

PiKler

1

TxeetilivQ

C irvSo

5

Tiindo .Stunii-inal i!e tMm-afío de Nova Viçosa

Sceteiaii.i

501

Seeretarii Mnnieinal de TJiie.rc.lo. Ciiltur.r e Dcsnorlot

tlníil-Klc

501O1

i-iiiido .Miniivinai de iúliiiMr.ln

AlívicLailc

2.029

Ciesi.lo das AliviiLidcs do liiisinu riindamenial

Kleinrnio

.1J90 ..iii.no

M.ilerijl de Consumo

riinre

OI

íâímMc.lo 257o

19

rnmWi dtr.l

\',\1.UK IIU CO.VI HA7Ü: US .1 T.OüO.Kl (liinla e «cic luil coiieiiü r»i>).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO rosIO CATAVEN l o LTDA

4 Viço^

CNPJ n® 02.725.060/0001-05

LARISSA TORRES CUNHA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/07/1990,

SOLTEIRA, EMPRESARIA. CPF n® 092.958.336-19, CARTEIR.A DE IDENTIDADE
n" MG-ll.089.875, órgão cxpcdídor PCEMG - MG, residente e domiciliado no(a)
ESTRADA PEDRA DO EMBUQUE. 431, CASA 15, CAMPINHO, PORTO
SEGURO,BA,CEP 45.810-000. BRASIL.

V

NINA LOPES TORRES DIAS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/03/1956,
casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF u®

289.564.356-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO u® 03276992566,
órgão expedidor DETRAN - 13i'\, residente e domiciliado no(a) ESTILADA PEDILA
DO EMBUQUE,431, CASA 15, CAMPINHO, PORTO SEGURO,BA, CEP 45.810000, BILASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nomo empresarial AUTO POSTO CATAVENTO

LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Buliia, sob NIRE n® 29201987516, com sede Avenida
Oceânica, lOOO , Presidente José Saniey Nova Viçosa, DA, CEP 45.920-000,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n®

02.725.060/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente

••••

alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, inedianle as

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

",

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia
sob NIRE a® 29900587606 c CNPJ d® 02.725.060/0002-88, passa a fazê-lo no seguinte
endereço sito à TREVO BR 418/IülKM 99. S/N®.TREVO/POSTO DA MATA,
NOVA VIÇOSA,. CEP 45.928-000 BA,

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES;COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PAJL\
VEÍCULOS
AUTOMOTORES;COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
LUBR1F1CANTES;TRANSP0RTE RODOVIÁIUO DE CARGA. EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS.MUNICIPAL

SECUNDARIA
PRODUTOS

4930202

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO

PERIGOSOS

MUDANÇAS,

INTERMÜNJC.IPAL,

Req: 81700000265159
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ALTERAÇÃO CONlTtATUAL N" 17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
^ IV..C
CNPJ ii" O2.72S.06O/00flI-GS

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE

PRODUTOS PERIGOSOS

RODOVIÁRIO

DE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇ^-^S

LOCAÇAO de automóveis sem CONDUTOR
CNAE FISCAL DA FILIAL

4731-8/00 - comércio varejista dc combustíveis para veículos automotores.
4520-0/05 - serviços dc lavagem, liibrifícação e polimciito dc veículos automotores.
4732-tf/OO - comércio varejista de lubrificantes.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos c mudanças,
municipal.
4930-2/02 * transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

Wçosb

IntermunicIpaS, interestadual c iriiernacionaU
4930-2/03•transporte rodoviário dc produtos perigosos.

4930-2/04 - transporte rodoviário dc mudanças.
77.1.1-0/00 - locação de automóveis sem condutor..
DO FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato scKÍal permanece NOVA VIÇOSA.

. ,

£m face das alterações acima, cotisolida-sc o contrato social, nos termos da Lei

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
LARTSSA TORRES CUNKA nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm 06/07/1990,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/f^F n' 092.958.336-19, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n" .MG-11.089.875, órgão cxpcdidor P0L1CL\ CIVIL DO ESTADO

DE MINAS GER.AIS - MG, residente e domiciliado no(a) ESTRADA PEDRA DO
EMBUQUE,431, CASA 15, CAMPINIIO,PORTO SEGURO. BA, CEP 45.810-000,
BRASIL.

NINA LOPES TOPJIES DIAS nacionalidade BRASILEIRA, nasckta em 11/03/1956,

T

casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EMPRESARIA, CPF/MF n"
289.564.356-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n" 03276992566,
órgão expedidor DETILAN - BAj residente e domiciliado no(a) ESTRADA PEDRA
DO EMBUQUE,431. CASA 15. CAMPINHO,PORTO SEGURO. BA. CEP 45.810000, BRASIL.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome- empresaria! AUTO POSTO

Roq; 81700000265159
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alteração contratual N® 17 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ n"02.725.060/0001-05

Viv.."-',-

CATAVENTO LTDA,regisfratla legalmente por contrato social devidamente arquivado
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n® 292ÜI987516, com sede
Avenida Oceânica, 1000, Presidente José Samey Nova Viçosa, BA, CEP 45.920-000,
devidamente inscrita

no

Cadastro

Nacional dc Pessoa

Juridica/MF sob

o

n"

02.725.060/0001-05, resolvem assim consolidar o contrato;

DA DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial AUTO POSTO
CATAVENTO LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede no município de Nova Viçosa,
Estado da Baltia, CEP: 45920-000, na Avenida Oceânica, N® 1000, Bairro Presidente
Jose Samey.
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA

VEÍCULOS

AUTOMOTOROS;COMÉRCIO

VAREJISTA

»»•.

.DE

LUBRIFICANTESjLOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;SERVVÇ5L'
DE LAVAGEM. LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCÜUÓS
AUTOMOTORES;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO
PRODUTOS
PERIGOSOS
E
MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL,;
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGA,

EXCETO

PRODUTOS

PERIGOSOS

E

MUDANÇAS,

MUNlCIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇASjTRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE FJSC,\L

4731-8/00 - comérciu varejista de combustíveis para veículos automotores.
4520-0/05•serviços de lavagem, lubrifícaçSo e polimcnto de veículos automotores.
4732-6/üO - comércio varejista dc lubrillcantes.

4930-2/01 - transporte rodoviário dc carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal.

4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
iiiicrinuaicipal. Interestadual e internacional.

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

Req: 81700000265159
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ALTERAÇÃO CONTILVTUAL N"17 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

/o/

AUTO POSTO CA I AVENTO LTDA

iiSl l-IOLí

\u

- J?

CNPJ n" 02.72S.Uí;ü/ü001-05

771 l-O/OO - locação dc automóveis sem condutor.

CLÁUSULA QUARTA. O Capital Social é de RS 51.000,00(Cmqücnta e Hum Mil
Reais), dividido em 51.000(CmqüeDta c Hum MU) Quotas de valor nominal dc RS
1.00(Huin real) cada uma úitcgralizadas cm moeda corrente do País, assim subscritas;
LARISSA TORRES CUNIIA

25.500 quotas

RS 25.500,00

NINA LOPES TORRES DIAS

25^0 quotas

RS 25.500,00

TOTALIZANDO...

51.000 quotas

RS 51.000,00

Í.SENC/

VtçoZP-

DO INICIO DAS ATIVIDADES

CLAÜSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 14 de Julho dc 19.98 e

seu prazo é índetenninado.

DA CESSÃO DE QUOTAS

í-:-i

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis c não poderão ser cedidas ou*'**'**
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito dc preferência para sua aquisição se postas à
venda, fonnalizando, se realizada a cessão debs, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo "Único; As quotas não poderão ser vendidas à terceiros, exceto se houver por
meios comprobatórios o desinteresse das partes dos descendentes e ascendentes dos
sócios da emptesa em tempo da sua venda.
DAS RESPONSABILIDADES

T

CLÁUSULA SETDVÍA. A responsabilidade dc cada sócio é restrita ao valor dc suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integnilização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

Rcq: 81700000265159
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ALTERAÇAO contratual N"17 e CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE

;SL-E2_Vo.i
1 Id 1
J X) i

AUlO POSTO CATA VENTO LTDA
CNPJ a"02.725.060/0001-OS

v-" V

CLÁtISUl.A OITAVA. A aümmistraçSo da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
litNCu

Sócio(a) NINA LOPES TOPJLES DIAS com os poderes e atribuições de representação
ativa e passiva na sociedade, judicial e oxtrajudiclalmente, podendo praticar todos os
atos compreendidos no objclo sociaL sempre dc inlcrcsse da .sociedade, autorizado o uso

do nome cmprcsariaL vedado, no entanto, fazê-lo cm atividades esuanlias ao interesse

social ou assumir obrigações seja cm favor de qualquer dos colistas ou de terceiros, bem

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do{s) ou'tro(s)
sócio(s).
DO exercício SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, cm 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas dc sua administração, procedendo' á

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados.
DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS

CLÁUSULA DÉCIMA.Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os *•
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.
.V

DA ABERTURA DE FILIAL

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

DO PRO-LABORE

CI^USULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma

retirada mensal, a titulo de '^ró-Iabore", observadas as disposições regulamcniai-cs
pcnmcntes.

Req:81700000265159
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A1.TERAÇAO CONITIATUAL N'17 e CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ a" 02.725.060/0001-05
DOS IMPEDIMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditada qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou incxistindo interesse destes ou do sócio rentanescentc, o valor de seus
haveres será apurado c liquidado com base na situação putrimouia! da .sociedade, á data
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
WçoS^
DO DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCLMA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, de
que não está impedido dc exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm

1

virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime faiimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, coocussão, peculato, ou contra a economia popular,
...

contra o sistema financeiro nacional, contra normas dc defesa da concorrência, contra.'»

relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

/

DAS FILIAIS

CLAUSÜLA DÉCIMA QUINTA. A sociedade possui filial 01 (íium) com sede na no
Trevo BR 418/lOIKM 99, S/N°, Trevo/Posto da Mata, Nova Viçosa - BA,CEP 45928000, devidamente inscrita no CNPJ sob n" 02.725.060/0002-88, NIRE sob n°
29.900.587.606 de 04/02/1999.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade possui filial 02 (dois) com sede na
Avenida Antoiüo Carlos Magalhães, 1809, Centro/Posto da Mata, Nova Viçosa, CEP

T

45.928-000 BA, devidamente inscrita no CNPJ sob n" 02.725.060/0003-69. NIRE sob
n''29.900.591.89J de07/04/1999.

Rcq; 81700000265159
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 17 c CONSOLIIIAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO CATA VENTO LTDA
CNPJ n° n2.725.«l6»/0001-05

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A sociedadtí possui filial 03 (tics) com sede na Rua
Benjamim Cunstuot. n°182. Bairro Centro, Nova Viçosa — BA CEP: 45920-000,
devidamente inscrita no CNPJ sob n® 02.725.060/0004-40, NIRE sob n" 29.900.759.083
de 24/09/2004.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos
direitos c obrigações resultantes do contrato social permanece NOVA VIÇOSA.

E,por estarem assim justos c contratados, assinam este instrumento.

NOVA VIÇOSA.25 de março de 2017„/T

I mxj iQèü6> I úiÀjOxJ

■•C,

LARISSA TORRES CÜNHA
CPF:092,958.336-19
p

"

*

I

*

• r

mt-

»

TORRES DIAS
564.356-34

= ^üCfBp,oioeo.<.-.'17/4S3B73-0;Q6 18/Q4/2017

Ec»proeíí2'» 2 0198751 6

Uuro P3'I0

^

'■

N

^

v.<^_ PORTELA RAMOS \X
sÉÇRETARlO^Oe^L^
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Certidão Internet

ia/D3/2020

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

■ >0tfr

Receita Federal

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TTOBUTOS FEDERAIS E Â DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ: 02.726.060/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nadonal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradcrie-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 3t}r3nge inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a" a 'cf do parágrafo único do art 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condidonada à verificação de sua autentiddade na Intenet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvAv.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014.
Emitida ás 09:39:52 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 14/09/2020.

Código de controle da certidão: 5A56.DS0ZFF19.942F
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Nova Consulta
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição:

D2.725.060/0001-05

f^zão Social:auto posto catavento lida

Endereço:

AV OCEANICA looo / pres jose sarney / nova viçosa / ba /
45920-000

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

O presente Certífícado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
VaIldade:13/03/2020 a 10/07/2020
Certificação Número: 2020031302581383451850

Informação obtida em 27/04/2020 09:35:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da

Cabo:

wwMAcaixa.gov.br

h8ps'iiccnsiitB^ct<ffi.gmtr/ccnsütaa1l))asee/iiT^essBajsf
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JUSTIÇA DO TRABAI.HO

\5[wçõs£>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.725.060/0001-05
Certidão n": 6623418/2020

Expedição: 16/03/2020, às 14:36:14
Validade: 11/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

AUTO

posto

catavento

ltda

(MATR12 B FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'
02.725.060/0001-05,

NÃO

CONSTA

do Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas.

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.juB.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.

CnividdS <-■ suQcslór-s: cnüt'Csl, jus.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão; 01/06/2020 13:03

SECRETARIA DA FAZEÍ^íDA

/o"

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida pata os efeitos dos orts.113 «114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20201564260

RAZAO SOCIAL.

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

tM9.S79.536

tf2.725.06C/000I-OS

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos. Indusive os insoftos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressatvado o dirdto da Fazenda PúbBca do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que >rierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n® 918/B9, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAâ

FAZENDARIAS ou VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://vww.sofaz.lia.BOv.br

VáSda com a aproeontaçSo conjunta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do KGnIstério da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
OEPARTAKENTO DE TRIDinOS

Av.oc£AMa\.3ioo .Afiftaims
NOVAMÇOSA • BA • CEP;453200»
FONE{S):(73)32051124 CNP3WF;13.7S1Sinni-«9
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y§/

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO
N" 000173/2020

Nome/RazSo Social: AUTO POSTO CATA VENTO LTDA
Nome Fantasia:

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

Inscrição Municipal:

50077_

Endereço:

AV OCEANICA. 1769

CPF/CNPJ: OZ72S.060/0001-05

JOSÉ SARNEY -{Area Litorânea)

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:

Esta Certidão foi emitida em

01/06/2020

com base no Código Tributário Nacional, lei n®5.172iB6.

Certidão válida até: 31/07/2020

Código de controle da certidão: 0100010990

Embsor

GEOVAIOO

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.

• mtííTyjfit
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Nova Viçosa, 01 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

'±VíÇCI^'

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para
Prorrogar o Contrato n° 2273/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO.
inscrita no CNPJ 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente

José Samey Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS
SOUZA, brasileiro, casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG

12.559.174, fmnado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado dc combustível
automotivo para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E A
SECETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no 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$ 24.069,30 (vinte e quatro mil sessenta e
nove reais e trinta centavos) no saldo do contrato.

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

EIDA
UNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-maii: gabinetedoprefeitotgemaii.com - CNPJ n» CNPJ: 13.761.531/0001-49

NDVA
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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

^viço^
Prezados Senhores,

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

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

de Combustíveis para atender a secretaria de Educação, decorrente da presente
solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

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

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

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

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb 40%

DESPORTOS

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

NDVA
u-r.si

Poder

2

Órgão

5

Secretária

501

Executivo

/

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

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb 40%

Nova Viçosa - BA,01 de julho de 2020.

LINDOMAR SÃVAMIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

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

Fone:73 32081124 E-mail: controladorianv(5)gmaíl.com CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

Contnu/rtdo u/na rtOy<í

Nova Viçosa, 02 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Id *

I'

Para: Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para
Prorrogar o Contrato n" 2273/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO,
inscrita no CNPJ 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro; Presidente

José Sarney Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS
SOUZA, brasileiro, casado. Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG

12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E A
SECETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no 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 cm 31 de dezembro de 2020 a partir do dia 01
de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 24.069,30 (vinte e quatro mil sessenta e
nove reais e trinta centavos) no saldo do contrato.
Solicito desta Assessoria analise e emissão dc Parecer Jurídico.

EFEn

Endereço: Av. Oceânica,3100,-Abrolhos t Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeitQtSemaíl.com - CNPJ n« CNPJ: 13.761.531/0001-49

município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n''.820-D/2020

Pregão Presencial n". 146/2020
Interessado; Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Assunto: Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito administrativo. Licitações e contratos.
Minuta de aditivo contratual. Prorrogação
excepcional de vigência. Fundamento jurídico: art.
65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATORTO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-fonnais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n°. 2273, firmado com a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE

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

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

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

3. ANÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

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

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

Vejamos:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
juslincafivas, nos seguintes casos:
I - unilateriilmcnie pela Administração:

a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como

do modo de fornecimento, cm face de verificação técnica da inaplicabilidadc dos termos
contratuais originários;

c)quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contrapreslação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
dHVBT-ADOjr

d)para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
conlralado e a retribuição da administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou
fomecimemo, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, rclardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

(Redação dada pela Lei n° 8.883. de

I994Í

§ 1- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contraio, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
anterior,-

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

(Redação dada pela Lei n° 9.648. de 1998)

I -(VliTADO)
(Incluído pela Lei n° 9.648. de 1998)
II - as siipi'cssôes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Incluído

pela Lei n° 9.64S. de 1998'}

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

podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde
que regularmente comprovados.
§ 5® Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência dc disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, itiiplicarão a revisão destes
para tnais ou para menos, conforme o caso.

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

§ 72(VETADO)
§ 8® A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contraio, as atualizações, compensações ou penalizações 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 tncsmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presente caso, verifica-se também que a solicitação formulada se encontra
consubstanciada no artigo 57, II, § T da Lei 8666/93 que assim determina;
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
11 • 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 justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da

Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.
Pode-se considerar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos
serviços e a aprovação formal pela autoridade competente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da nossibilídade de 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 cxnrc.sso da contratada.

Coiisla(a-sc que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contratual.
C) Prc.stacão regular cios serviços ate o inomcntn.

iCi

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação dc não cumprimento pelo setor interessando

D) Da nianutencilo tias condições iniciais dc habilitação nela cninrcsa contrafstda.
Quanto à manutenção das condições dc habilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes documentos: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Munieipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS. Certidão
Negativa de Débitos Tributários.
4. CONCLUSÃO.
Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos juridico-formais, manifesto pela
aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II,
§ 2° da Lei 8.666/93.
A consideração superior.
Nova Viçosa/BA.02 de julho dc 2020.

DainèrTeles C^r\'alho Machado

Advogado- OAB/BA 28.109

DVA
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TERMO ADITIVO DE PRXTO^NCULADO
AO

PROCESSO

REFERENTE

ADMINISTRATIVO

AO

FORNECIMENTO

CONTRATO

PARCELADO

N"

N"

DE

/ZOZO.

/2(\20.

DE

COMBUSTÍVEIS

AUTOMOTIVOS.QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA E O FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTOS. DO OUTRO. A
EMPRESA:

Através dl) presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa Jtirídiea de
direito púhlieo inlemo, inscrito no CNPJ soh o n" l3.76l.5JI/000l-4"). com sede na Avenida Oceânica, n" 2994. Bairro Abrolhos I.
Nova Viçosa/BA. neste ato, representado pelo l'rcreilo Municipal. Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado,
coinercianie. CPF sob o n". 050,967.745-20. domieiliado na Rua Sâo Benedito n°. 255. Centro. Distrito de Posto da Mata CEP;

45.92.S-0I1O, Nova Viçosa-BA e coopanieipaçâo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o n°.
29.725.551/1101-02. com sede na à Avenida Oceânica, n' 29")4. Abrolhos I. na cidade de Nova Viçosa - BA. CEP 45.920-000. Nova

ViçosidBahia. neste ato representado por sua Gestora Sr" Natalia Caroiino Costa Pereira, inscrita no CPF sob o n® 704.946.497-04.
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado. a Empresa

pe.ssoa

jiiridiea de direito privado, inscrita no CNPJ sob n
n®.
Bairro.
Cidade. Estado. CEP;,
naeionalidade, inscrito no CPF n°

situada no endereço Av.
neste

ato

representada

pelo
Sr®.
denominada

CONTRATADA têm entre si justos e avençados, c celebrando o presente termo aditivo ao contrato n"
/2020 vinculado ao
Pregão Presenciai P/ Sistema de Registro de Preços n°
/2019. Processo Administrativo n°
/2020 c Ala de Registro de
Preços 11°
/2019. sujeitando-se as partes às normas diseiplin.ircs da Lei n°. 8.666, de 21 de junho dc 1993, c às seguintes
cláu.sulas;

CI,AUSÜLA PRIMEIRA - DO OBJETO.

LI - O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2273/2020, FIRMADO
ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA
.31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Olijclo ê rornecimcnto parcelado de combustíveis automotivos para atender

as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CUI.TURA E
DES]'0]{TOS na Sede do Municipio e/ou demais dl.sirltos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo 1
do Edital Pregão Presenciai ?/ Sistema de Rcgi.stro de Preços n" 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro dc Preços
n" 195/2019 vinculada a c.sie Contrato.

CLAUSULA SECUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Jusiifiea-sc a celebração do presente aditivo, .i necessidade da continuidade dos serviços conlraiado.s para continuar o

fnriiccimcnto parcelado dc combusiívcis automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS, do Municipio, Considerando o saldo dc
contraio no valor de RS 24.069.30 (vinte e quatro mil sessenta e nove reais e trinta centavos) de acordo com o relatório de

acompanhamento da execução do contrato, tendo em vista a necessidade dc manter o Fomecimento dc continuo para atender as
neeessidade.s da Secretaria Municipal de Educação.
CLAUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.

3.1 - l'ica prorrogada a vigência do contrato n°. 2273/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência alê 31/07/2020,
passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia(U/OS/2020.

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

2

Executivo

Orgào

5

Sccrctan.a

501

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

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

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

fiu»a

Poder

2

Excctilivii

Orgilo

5

Secretaria

501

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

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE F.DUCAÇAO

Atividade

2.027

Ccst.âo das Atividades dn Transporte Escolar

Eienieiiin

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Ldtieaçáo 25%

19

ITmdeb *10%

Poder

2

Executivo

Orgáo

5

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

Secretaria

501

Unidade

501Ü1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.029

Ccst.áo das Atividades do Ensino Fundamcnla!

Elemento

3390.30.00

Malcrini dc Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb 40%

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL.

5.1 - O presente termo mlitívo deeorre de initorizaçilo do Prefeito Municipal, c encontra amparo legal no artigo 57, inciso II da Lei
n". 8.666/93.

CLÁUSULA SENTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - l'icain ratillcadasas demais cláusulas e condições cslabclecida.s no contraio originário, firmado entre as partes.

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

E. pura firmeza 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 qtiais, depois de lidas, sSo assinadas pelos representantes das partes. CONTRATANTE e
CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa. Bahia,

de

de 2020.

NATAl.IA CAROLTNO COSTA PERETR^V

MANOEL COSTA ALMEIDA
i'REFEITO MUNICIPAL

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÇONTRATANTE

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ SOB O N° XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
xxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

Av. Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Te!.:(73)3208-1124
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N" 2273/2020^^,
SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 829-D/2020, VINCULADO

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA
REGISTRO DE PREÇOS N" 195/2019.
Í^VíCO?

A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos vinte e quatro dias do
mês de junho de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de
atender à solicitação da Secretária Municipal de Educação, cultura e desportos, o com

objeto Prorrogação da Vigência do Contrato N°. 2273/2020, Firmado entre as partes
em 02/01/2020, com Vigência até 31/07/2020, passando sua vigência até o dia
31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTOS na Sede do Município e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial PI Sistema de
Registro de 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 AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ
SOB O N" 02.725.060/0001-05, Considerando a necessidade da continuidade dos

serviços contratados para continuar o fornecimento parcelado de combustíveis

automotivos para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS, do
Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 24.069,30 (vinte e quatro
mil sessenta e nove reais e trinta centavos) de acordo com o relatório de
acompanhamento da execução do contrato, tendo em vista a necessidade de manter o
Fornecimento de continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

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

Claudia^ C. Moreira
Pregoeira

Ivaniize STCâmara
Equipe De Apoio

Débora^^d^ Santos
Equipe De Apoio

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeitoíSnova.vicosa.ba.gov.br- CNPJ ns CNPJ:
13.761.531/0001-49

l'UIMi;iR() TKRMO ADIIIVO 1)K |'RA/() VINCULADO AO

RROCKSSO ADMINISTRATIVO N" S2I)-I)/2()2I). RKLKKKNTK
AO

CONTRATO

N".

227.V2(t2(t,

DL

VOKNIvCIMKNTO

rAKCKLADO DL COMÜUSríVLIS AU l'OMO I |VOS, OUL
I';N'I'RL si cklkbram dl um lado, o mumcídio dl

NOVA VIÇOSA L O LUNDO MUNICILAI. DL LDUCAÇÀO,
CUI.TURA L DKSPOR IOS, DO OUTRO. A LMIMíLSA: AU TO
1'0S'I'0 CA TAVLNTO LTDA.

Airavils do presente Tenno Aditivo, ile om fado o MUNICÍriO DL NOVA VIÇOSA. LSTADO DA IIAIIIA. pessoa jurídica dc
direito púhlieii interno, inscrito no CNIM srih ii rt" I3.7<il,53I/tHMH-4y, com sede na Avenida Oceânica, n" 2d'J4. liairro AItoIIios I,
Nova Viçus.i/RA. neste ato. representado pelo Prereito Mtiiiicipal. .Sr. MANOEL CO.ST.V ALMEIDA, fuasileiro. divorciado,
cottK-rcianlc. CPF sob o n". 0,S0.967.745-20, domiciliado na Rtia ,S.ão Benedito n°, 255. Centro. Di.strito dc 1'osto da Mata CLI':

4,5.Ci2.S-000. Nova Viçosa-BA c coopriicipat,\to do LUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, in.scrilo no CNIM snl) o n".
29.725.551/IHI1412, com .sede na it Avenida Oceânica, n' 2994, Abrolhos I. na cidade de .Nova Viçosa - BA. CEP 45.920-IH)0, Nova
Viçns.i/H.lhia, neste aio represeniudi.i por sua Gcsiora Sr* Naiali.i Carolino Costa Pereira, inscriia no CPF sob o n' 704.')4fi.497-1)4.
doravante denominado simplestneme CONTR.ATANTL. e de outro lado. a I-inpresa AUTO POSTO CATAVLNTO LTDA,
inscrita no CNPJ sob n", 02.725,060/ü(K)l-05. com endereço na Avenida Oceânic.t. n° lÜOÜ. Presidente José Sarncy, Nova Viçosa Ba, neste ato representada pelo Sr, DANILI..SPKNCEU MATO.S SOU.SA. inscrito no CPK soh n°. 051,82b,9.S6-)t2. RO MG
12559174, denominada CO.NTRATADA têm enire si justos e avcnçado.s, c celebrando o prescnlc termo aditivo ao contrato n".
2273/2020 vinculado ao Pregão Presencial !'/ Sistema de Regi.sirn dc Preços n". 146/2019. Processo Adminislmlivo n°. 820-D /2020 e
Ala dc Registro de Preços n° 195/2019, su jeitando-sc as parles às normas disciplinarcs da Lei n". 8,666. de 21 dc junho de 199.3, e tts
seguintes cl.lusul.rs:

CLÁU.SULA PRIMEIRA - DO OB.IK TO.
1.1 - O presente termo .ndliivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NL 2273/20:0, I-IRMADO
ENTRE AS PARTES iíM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PA.SSANDO .SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA

31/12/2020. APARTIK DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é rornecimenlo parcelado dc combustíveis atilomoiivos para atender

as demandas do FUNDO MUNICIPAL DH EDUCAÇÃO H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA I:
DESPORTO.S na Sede do Município e/oii demais distritos, eoníomie e.speciricaçõcs. quantidades e preços descritos nti Anexo I
do Editai Pregão Presenciai P/ Sistema de Registro de Preços n" 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços
n" 19,5/2019 vinculada a este Contrato,

CI.ALSULA SEGUNDA - DA .lUSTILICATIVA.

2.1- Juslifiea-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços coniralados para eoniinuar o

rornecimentii parcelado dc conihtislíveis auloniotlvns para atender as demandas do LUNDO MUNICIPAI- DE EDUCAÇÃO

E DA .SECRETARIA MUNICIPAL DL, LDUCAÇÀO CULTURA E DESPORTOS, do Município, Considerando o saldo de
contraio no valor de RS 24.069.30 (viiiie e quatro mil sessenta e nove reais c trinta centavos) dc acordo com o relaiiVio de

acompanhantcnio da execuç.âo do contrato, tendo em vista a necessidade do manter o Fomecimciilo de continuo para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Eilticação.

CLÁUSULA TLRCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contraio n". 2273/2020. lirm.ido entre as partes em 02/01/2020. com vigência ale 31/07/2020.
passando sua vigência até o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020,

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMLN TÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes doprc.senic icrino aditivo correião à conta das seguintes dotações orçamentárias:
1'oder

2

Lxceulivi»

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL Dil EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

.Secretaria

50 í

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CUL TURA E DlúSPORTaS

Ulliclilde

50101

LUNDO MUNICIPAL DE EDÜCAÇAO

Allvldiitle

2.023

Geslâo diis Allsidtitic.s Administrativas da Educarão

Llcniciiln

3390,30.IHI

M.nerird de ConsiinKi

Loiiic

01

lUlueação 25%

Poder

fcãtNC/^

Órgão

S

FUNDO MUNIC1I'AL Di". EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secrciiirln

501

Unidade

5II1ÜI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Atividade

2.027

Gcslãn das Atividades dn Transporte Escolar

Klcmciilo

33y()J().(K)

Material de Cnnsumi)

Fonte

fll

Educação 25'3i

19

i-undeb

SECRETARIA MUNICIPAL I>E EDUCAÇÃO.CULTURA K DIvSPORTOS

Poder

2

Executivo

Órgão

5

EUNDO MUNICIPAI, DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Sistrcltiria

501

Unidade

50101

SECKE IAKIA MUNICIPAI. DE EDUCAÇÁO.CULTURA K DKSPORTfXS
FUNDO .MUNICIPAI, DE IvDUCAÇÃO
Gestão das Atividades do Knsiiin Fundaineitlal

Aiividiitle

2.029

Klemeiito

3390.30.00

Material de Con.sumo

Fonte

Oi

Educaç.âo 25%

19

Fiindcb 40%

CLÁUSULA QUINTA - DO KUNIUMF.NTO l.LCAL.
5.Í - O prcsi;nlo tcinn) udiiivo ilocuirc ilc auioiÍ7;i(;.lo ilci Prefeilo Municipal, c enconira amparo legal no artigo 57. inciso II da Lei
ti". S.ó66/').1.

CLÁUSUI.A SKXTA -DA KATIFiCAÇÃO DAS CI.ÁUSULAS.
fi.l - l-icam ratificadas as demais cláusulas c condições estabelecidas no contrato originário,(irmado entro as panes.

CLÁUSULA SÍ;'I'IMA - DA 1'UHLICAÇÃO.
7.Í -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, ein estrato, no Diário Oficial do Município, dentro do praro previsto no
liarágrafo tínico do art, 61. ficando comlicionada a c.ssa publicação a plena oricácia do me.sino,

H. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em f).1 <três) vias de Igual teor c forma, para
que surtatii tim sõ efeito, a.s ((uais. depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA,e por duas le.stemiinlia.s pioscnciais.
Nova VIço.sa. Bahia, 1)3 deJuJliii

.'ATÁI.fA CAROLÍNO COS I A l'KREiKA

OICS IORA DO EUNDO MUNICIPAI. DL KDUCAÇÃO
CONIKATANTL

AU TO I^fW l O Ca1a\'LN'I|0 LTDA
CNIM SOB O N" ()2.725.«f)l)/0tHll-05
RLPULSLNTAN ri; LEGAL
DANIEL SI'ENCER MATOS SOUZA
CO.NTRAIADA

TICSIKMJl

IIAS:

obo sSvÃl^

NOME:.

ngõ:

• tC ^

VA

NOMI'?^d3tsS3g

Diário Otlcial do

Nova Viçosa

município

Segunda-fRira
10 de Agosto de 2020
7-Ano -N°36S9

KXTHATO Ito TRIMiaRO TKHMO ADITIVO l)K 1'KAZO AO CONTRATO N°. 2273^2020 VINCXT.ADO AO

l'ROCr:,S"SO ADMIMSTRATIM) NV 820-IV2II20 ORIUNDO DO l'REGÃO l'KESF.NCIAL P/ SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS N". l4(í/2IHt) E ATA DE REGISO RO DE PREÇOS N". Iy5/2(I19.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - HA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO,
CNPJ snh o n" I3.7Í.I.S31/WHU.4'». COM COOPARTiClPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INSCRITO NO
CNPJ SOB O N"20,725.551/001-0:,

CONTRATADA:

AUTO POSTO CATAVF.NTO LTDA, inscrito no CNPJ SOR O N° (I2.725.(I6II/()001.(I5. neste utr»

rcprescntnilo pela Sr. DANIEL SPENCF.H.MATOS SOUZA, inscrito no CPF sol> o N l)Si.S2fi.'JHí..82.

OILIETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 227.1/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020.
COM VIGÊNCIA ATÉ 11/07/2020. PA.SSANDO .SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020. APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo
Ohjclo í forncdniciilo (>iuccladu ilc conihusiívcis automotivos paru iilcmJer as dcniandas do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAI. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS iia Sede do Município c/uu
dcnrals Jisliítus, coiifitrirrc cs|>ectllca<i'òcs. qoaiuidades c prcyos descritos no Aneso I do Edital Pregão Presencial P/ Sistcntn de
Registro tie Preços n° 140/2019 e naCl.ítistilaScgtmda da Ata de Registro de Preços n° 19.5/2019 vinculada a este Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Executivo

Poder

2

Urgio

S

FUNDO MUNICIPAI,DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Sccret:irla

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

Unidade

501O1

FUNDO MUNICIPAL I)H EDUCAÇÃO

Atividiide

2.023

Ge.slão d:ts Atividailes Adiiiini.slrntivtis da Eiltiençâ»

Elcnieritn

33911.30.011

Malcrial dc Consumo

Fonie

01

Educaç.ãn 2557

Pruler

2

Executivo

Órgão

5

Sccrelaria

501

SECRETARIA .MUNICIPAL DK KDUCAÇAO,CULTURA K DESPORTOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Unidade

51)101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

/Vtivídnde

2.027

Gestão dii.s /Vtisidiide.s do Transporte Escnlitr

Elcnienlo

3390.30.00

Material dc Consumo

Fonie

Oi

Educação 25%

19

Fundeii 40%

Poder

2

Executivo

Õrgiãn

S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS

Vnldaiie

50101

FUNDO MUNTCII'AL DK KDUCAÇAO

Aliviiliidc

2.029

Oesl.ão diis Alividades do Ensino Funiliinieninl

Elemento

3390J0.00

Material dc Consumo

Fonte

01

Educaç.ão 25%

19

Fundeh 407i>

DATA DO ADITAMENTO:03/07/2020.

VIGÊNCIA:(11/08/2020 a 31/12/2020.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo .57, inciso II da Lei n°. S.fií>f>/93.
MANOEL CO.STA ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

NATAI.IA CAROLINO COSTA PEREIRA,GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE F.DUCAÇÃO,CULTURA E
DESPORTOS

Endereço: Av. Oceânica, 3100,-Abrolhos I Nova Viçosa •BA,45920-000
Fone: 733208-1124 - CNPJ n9:13.761.531/0001-49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEUN0UJCCBEPQBEF31ZTYW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ORDEM DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito

? viçolS:

Para: Setor Contábil

Autorizamos o setor Contábil a empenhar o Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n°
2273/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO, inscrita no CNPJ

02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente José Sarney

Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA,
brasileiro, casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG

12.559.174, nrmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível

automotivo para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E A
SECETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no na sede do

Município, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços descritos no
anexo 1 do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula segunda
da Ala de registro dc 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 dc 2020 a partir
do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência dc R$ 24.069,30 (vinte e quatro mil
sessenta e nove reais e trinta centavos) no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 03 de julho de 2020.

OSTA PEREIRA
N C PAL

GESTORA DO FME

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

Fone: 733208-1124 E-mail: gablnetedoprefeito(S)gmall.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ORDEM DE FORNECIMENTO

?iviço^

Autorizamos a Empresa POSTO AUTO POSTO CATAVENTO, inscrita no CNPJ
02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente Josc Samcy

Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA,
brasileiro, casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RO MG

12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível

automotivo para atender as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E A
SECETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO no 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 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 RS 24.069.30 (vinte e quatro mil
sessenta e nove reais e trinta centavos) no saldo do contrato. Dar continuidade ao

fornecimento do objeto supracitado de acordo com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
2273/2020. A partir do dia 01 de agosto de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.
Nova Viçosa,03 de julho de 2020.
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PEREIRA

GESTORA DO FME

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,4S920-000
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