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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 apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n"
654/2019 que contém 1938(mil novecentos e trinta e oito) folhas, com
seqüência do n° 01 á 1938 do qual acrescento 42(quarenta e dois) folhas com

seqüência de 01 á 42 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n° 820C/2020, objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n® 2270/2020 com
a empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, que tem como objeto
Prorrogação da Vigência do contrato n" 2270/2020, firmado entre as partes
em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020,ficando sua vigência que
compreende o período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o
fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca da sede do
Município, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e

preços descritos no Anexo I do Editai Pregão Presencial p/ Sistema de Registro
de Preços n® 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°
195/2019 vinculada a este contrato.

Nova Viçosa, 10 de agosto de 2020.

Claudia G^.'Moreira
DECRETO: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'' 820-C/2020.

r.''fçoS^

TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N" 2270/2020.

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

REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N= 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.

OBJETO: Prorrogação da Vigência do contrato n° 2270/2020, firmado entre as partes
em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o
período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme
especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Editai Pregão

Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n® 146/2019 e na Cláusula Segunda da
Ata de Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este contrato.
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® 868/2020

M-c.

CLAUDIA Cy.-C. MOREIRA
PR&GOEIRA

IVANÍLZ^. CÂMARA
EQUIPE DE APOIO
DEBO
EQU

OS SANTOS
DE APOIO

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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2020 autuei sob
C/2020 os seguintes documentos anexos a este Processo: Oficio da Secretária
Municipal de Agricultura e Pesca solicitando Prorrogação da Vigência do
contrato n° 2270/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020 com vigência até
31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o período de 01/08/2020 até
31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de combustíveis

automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/

Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de
Registro de Preços n° 195/2019 vinculada a este contrato. Os seguintes
documentos anexo: copia do contrato n° 2270/2020 firmado entre o município e
a empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N"

02.725.060/0001-05, documentos da empresa e do seu representante. Oficio
do Prefeito Municipal a contabilidade solicitando informação quanto a
existência de dotação orçamentária capaz de custear a referida despesa,
resposta da contabiiidade informando a dotação orçamentária, oficio a
assessoria jurídica solicitando analise e emissão de Parecer Jurídico e minuta.
Foi dado ainda autorização pelo senhor Prefeito municipal para a Pregoeira

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

Cláudia

Moreira

Pregoeira - t3ecreto 868/2020

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoprefeHo@nova.vicosa.ba.EOV.br- CNPJ hb cnpJ:
13.761.531/0001-49
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realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública-IMAP.nos dias

17 e 18 de janeiro de 2019,carga horana de 12(doze) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping, cm Salvador/BA.
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DECRETO Ne 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PHEGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
Licliatórios
na
modalidade
PREGÃO
da

Administração Municipal de Nova Viçosa - Batila
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 Iviunicipai, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n®, 10.520/2002 c/c a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações
posteriores,

Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma
regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro, dando
suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-$e, 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-TCfvl e Portai da Transparência entre outras diversas atribuições:
Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade
exclusiva do Pregoeiro. mas que nada impede, todavia, que a seus membros se impute a

responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais,
sugerindo a classificação ou a desclassificação, cabendo ao Pregoeiro examinar a
proposição feita e tomar a decisão que entender compatível na hipótese tratada, podendo
ainda ser dito que em relação à habilitação em cada certame 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,

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

Fone:(73)3208-1124 - E-«i»all; gabme1odopreleiloe>nov»»icosa.bB.gov.Br- CNPJ N=; 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZEBDLQ-t-V4G4SRWlH0JPFZG

Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

Segund3-íelra

Diáfin Onciíii 1.1o

Nova Viçosa

MUNílCiPlO

20 de Janeiro de 2020
3-Ano -N'=3221

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 Ucitatórios na modalidade Pregão com
ou sem Sistema de Registro de Preços, passou a existir a necessidade de ter que substituir
os membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro.

DECRETA:

Art, 1®, Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n'.
5037, nomeada através do Decreto n«. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEIRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.
Parágrafo IJnico • 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 CÂIWARA e DÉBORA GOMES DOS SANTOS.
Art. 2®. A Servidora que já se encontra na função de Pregoeira e os membros que
compõem a Equipe de Apoio, são competentes para processar de forma regular, os
Processos ücitatórios da modalidade PREGÃO.
Art. 3®. Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser

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

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto
Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n® 8.666/93 e suas alterações

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

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial os Decreto de n^. 851/2020 e 858/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

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

'Altera o Regulamento, no âmbito do Município de
Nova Viçosa (6A) do Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei n< B.666. de 21 de junho de
1993,o dâ outras provldânclas".

O PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência prevista no Inciso II do art. 30 da

Constituição Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXÍ, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n'8.666, de 21 do junho de 1993,
Art. 1*. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas Fixadas neste decreto.
Art. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
í. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro

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

It. Ala de Registro de Preços: documenio vinculativo, obrigacional, com

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

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

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

parceladas ou contratação de serviços necessários k Administração para o desempenho de
suas atribuições:
III. Quando peta natureza do objeto não lor possível delinir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizada registro de preços para contratação de
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art 4*. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controlo e
administração do SRP,em especial:

I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondência eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Secretarias da Administração para participarem do SRP;
II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de

consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das
especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
III. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aíerír os preços eíelivamente
praticados antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;

IV. Obler a concordância

das secretarias

parlícipanles em

relação ás

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

V. Realizar o procedimento licitalõrio respectivo;
VI. Inácar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de

classificação e os quantilatlvos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

VII. Providenciar os trámlles relacionadas à efellvação da contratação, quando
sollcilada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contratação
realizada;
EMereço: Av.Oc«éMca,1100,- Abrolhod I. Ndva V^çou •BA.CEP:4S93(VOOO
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VIII. Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e â
aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17,18 e SOdosle decreto;

IX. Publicar(rimestraimonte, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios
elelrãnlcos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

Art. 5'. Caberá ao Órgão Participante;
I. Manlleslar interesse em participar do SRP, informando ao órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;

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

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua conccrdância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento Itcilalório;
IV. 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 procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprlmento de cláusulas coniratuais.

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

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a Indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra

obrigado e dos preços registrados;
II. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada aiende aos seus Interesses,

sobretudo quanto aos preços registrados, Informando ao órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto à sua utilização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação
da contratação:
Cntfcr^çe: Av.
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IV. Zelar pelo cumprimenio das obrigações conlralualmente 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 licitações para o SRP serão 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 da 2002,e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo línico. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concarrêncía. o Tipo Técnica e Preço.
ArL 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:

I. A especilícação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suíicienies. com nfvel de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive dolinindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II. A ostimallva de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro:

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

IV. O prazo de validade do registro de preço;

V. As secretarias parilclpantes do respectivo registro de preço;
VI. Os modelos de planilhas de custo, quando cabtvels, e minutas de contratos, se
lor o caso;

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

Parágrafo linico. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções 8 outros similares.
Endef«ço; Av. Ocuân^eo, DO,- Abrolhga Nova VJçoo»•BA,CCP:4SD20-000
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Art. 9*. o objeto da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados
no edilal.

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

Art. 10. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total 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 licarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
II. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classilicação das empresas constantes da Ala; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde

que se Irale de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

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

§1^0 licitante que. convocado para assinar a ata. deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído.

§ 2*. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
Endcioço; Av. Ocoinleo,3100,- Abiolhas I, Nova Vlçeaa • DA. CEP:4592O-01I0
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Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano,
contado a padlr da data da publicação da respectiva ata, computadas neste as eventuais
prorrogações.

§1

A prorrogação da \^gãncia da ata será admitida quando a proposta continuar

se mostrando mais vantajosa c satisicitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
limite máximo de vigência.
§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida

conforme as disposições contidas nos editais e respectivos Instrumentos de contraio,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n* 6.666, de 21 da junho
de 1993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de
registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas

condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
Ari. 14. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, fícando-lhe facultada a utilização de outros meios,

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

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

qualquer Socrelaría do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não lenha participado do certame ücllatório, mediante anuênda
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1', Os entes que não participaram do registro de preços, quando desejarem

fazer uso da Ala de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão
gerenciador da Ala, para que esto Indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 2*. Caborá ao fornecedor benefidário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabeleddas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ala, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anieriormente assumidas.

Endoioço; Av. Ocsicilco,1100,-ABtofhot I, Nova viçou-BA,CEP:4S92(HID0
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§ 3®. As aquisições ou coniralações adicionais a que se felere este artigo nâo
poderão exceder, por secretaria, órgão ou eniidade. a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4^ Quando o edital prever o(omecimento de bens ou prestação de serviços em
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por

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

§ 5'. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
w<«-^

exceder, na totalidade, ao quinluplo do quantitativo de cada ilem registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 6*. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão nâo participante deverá
eletivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias. obsen/ado o prazo de
vigência da ata,

§ 7^ Compele ao órgão não participante os atos relativos á cobrança do
cumprimento peto fornecedor das obrigações coniralualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla detesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

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

§ S*. É facultada aos órgãos, entidades ou secreiarlas municipais pertencentes
outros municípios da federação brasileira a adesão a ata de registro de preços deste
Município.
•

V

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

Ari. 16. A contratação com os íornocedores de bens ou prestadores de $en,rlços

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 contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federá n* 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Ari. 17. Quando o preço registrado lornar-se superior ao praticado no mercado, o

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

assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os
contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deslo Decreto;

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

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

I. Oescumprir as condições da ala de registro de preços;
II. Recusar-se a celebrar o contraio ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

tV. For declarado inldõneo 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 coniradilãrlo e a

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

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de falo superveniente que venha
comprometer a perieita execução contratual, decorrente de caso lortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
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Ari. 20. Aplicam-se ao SRP e às coniraiaçôes dele decorrentes as penalidades
previstas nas Leis Federais n® 0.565, de 21 de junho de 1993 e n' 10.520, de 17 de julho
de 2002. conlorme o caso.

AH.21. A composição do Órgão Gerenciador será definida por Portaria.
Ari. 22. Este Decreto entra em vigor nesla data. revogadas as disposições em
contrário.

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Entíeicfo; Av. OMÒnlce,3100.-Abialhos LDova Vl;esa- BA,CEP:45920-000
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Nova Viçosa, 24 de junho de 2020

Do; Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal dc Agricultura e Pesca, para Prorrogar o
Contrato n° 2270/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, 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 objeto fornecimento
parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E PESCA na sede do Município, c ou demais descritos conforme

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

ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com
termino cm 31 dc dezembro de 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a

existência de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais) 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 M

CIPAL

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

NDVA

NOVA VIÇOSA, 30 de junho de 2020.
OFICIO n'? 001/2020

í;SENC/:

Ao Exmo. Sr.
Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal de Nova Viçosa/ BA.

Prezados Senhor,

Como Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, no âmbito do poder Executivo Municipal, venho
através deste em cumprimento a exigência legal, prevista nas Leis n2 8.666/93 e 10.520/02, solicitar ao

Senhor para que aconteça o Procedimento cujo objeto Promigaçâo da vigência do contrato n" 2270/2020,
firmado entre as pailcs em 02/01/2020 com vigência ate 3 i/07/2020, ficando sua vigência que compreende o pcriodo
de Oi/0'8/2020 até 3in2/2Cf2ti Cujo objeto e o Fornecimento Parcelado de combustíveis Aiiiomoiívos para atender
as demandas da Sccrctarin Municipal .Agrícutiira e Pesca da sede do município, c/ou demais distritos, conforme
especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de llegistro de
Preços 11° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n" 195/2010 vinculada a este contrato.

Pela empresa Al''i'0 POSI O CA IAVEN IO LI DA. inscrito no CNPJ .SOB O

II2.725.Ü60/0Ü0I-Ü5

Considerando a necessidade ein continuarnios atendendo as demandas da Secretaria Municipal de

Agricultura e Pesca solicitanios o aditamento do contrato supracitação com prato de até 31/12/2020.
Tal aditamento faz-se necessário para manter o bom desenvolvimento dos veículos que são utilizados nas
funções e serviços através dessa secretaria..

Assim sendo, para o bom desenvolmento dos atendimentos, é itnperiosa a realização do referido aditamento

ao contrato supracitado, por se tratar de serviços públicos prestados por pane dessa secretaria.

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

^nbo Salvino

Secretário Municipal de .Agricultura e Pesca
Decreto n° 766 de 21/05/2019.

At. Oceinle*, n*2994-AbrdliMl-NDvi Vlfou-ElUdoila Biblt-CEP: 4S92M8l)-TtL:(7})32(IR-II24
Pugiiui I dc I

-1 V?ÇO='^'
CoiKnito n" 2270/2020

CONTUATO l>AUA

I-OUNPICIMRN TO IVvriCF.LADO

HK COMIJUSríViU., UKlRilRNTl". A UKCÍISTRO 01'.
PKKCOS N" l.l(i/2(l!0 onc KNTRr; SI Cr.i.r.HRAM, DF,

i!M r,Ano, o iMiiMcirio dr nova viçosa/ha.
COM A SF.CRRTARIA DF. ACRICUI.TDRA E PESCA F,
DO OU TRO. A F.MPlíESA AUTO POSTO CATAVE.NTO
LTDA,

O MUNlCiíMODR NOVA VIÇOSA (DA), pessoa Jiiriciica cic dirciio público interno, inscrilo no CNIM sol)
o ii". 13.761.531/0(1(11-19. com sciic na .Avenitia Oceânica, n" 2994. Bairro Abrolhos -

'l.S.920-()()0 de

Nova Vlçiwa -• BA. neste ato. representado por sen Prefeito. Sr. MANOKL COSTA ALMICIDA. brasileiro,

ilivoreiado. cornercianle. inscrilo no CIM" sob o n" 050.967.745-20. domiciliado na Kiia Sâo Benedito n'' 255,
bairro Centro. Posto da

Mala. Nova

Vii;osn-BA. CRP: 45.92S-000 doravante <lenotninado

CON rRA-FANTK e do outro, a empresa AUTO POSTO CATAVTN TO LTDA. pessoa jurídica de direito
priwido. inscrita no CNIM sob n*" ()2.725.fl60/00(ll-()5, siitindn na Avenida Oceânica, n" iOOO. Presidente

.iosc Snmey. Nova Viço.sa, Bahia. ne.ste ato, rcprc.scniada pelo Sr. DANILL SPENCER MATOS SOUZA,
brasileiro, ca.sado. Gerente Athninislralivo, inscrilo a.) CPI- sob o ii° 051 ,{126.986-82, RG n" MG-12.559.174.
den(^ll1il)ada CO.N I U.\ TAD.A. Ilnnani o presente eoniralo, para aciuisivào e fomccimenlo de bens tic

coiisuino descritos na Cláusula Primeira, constante no Processo Aílminlstrativo n". 650/2019, Prcsã»

Piesencial P/Si.stenin de Rcj;i.s(ri) de Preços n". 146/2019. reucndo-se pela Lei lAMeral n" 8.666. de 2rde
.liinho dc 199.3, Decreto Municipal n° 650/2018. i.ei l-alcral n" 10.5:0/2002 c suas alterações postcriorc.s.
assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláiisnlas a scmiir espressas,
delhiidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades ilas partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I.l. - Constitui o objeto deste contraio o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender
as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA na Sede do Município e/oii
ilcntais disirilos. conforme especlilcações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Presencial IV .Sistema dc Registro de 1'rcços n". 146/2019 c na Clátisiila Segunda da Ala de Registro <le
Preços 11° 195/2019 vinculada a este contraio.

Ij 1° - A Coatralada ficará obrigatia a aceitar, nas mesmas coitdiçõc.s deste contrato, acréscimos ou

supressões na atitrisiçào dos materiais objeto da prescnie licitação, dc até 25% (vinte c cinco por cento) do
valor inicial atuali/ado do contrato, conforme An.65 da Lei n° 8.666/93 com suas iiltcriores alterações.

§ 2° • A presente contratação está sendo formalízaila dc fornia Indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema tíe Registro dc Preços n" 146/20)9. com bitsc na Lei Federal ii". 8.666. dc 2! dc Junho dc 1993.

Decreto Municipal n° 65Ü/20IS. Lei Federal n° l().520/3()02 e suas alterações. Decreto n° 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto ito an. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAiMENTO E REA.ÍUSTAMF,NTO!
2.1. -O valor total estimado do contraio é de RS 15.450,(1(1 (Quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais). O
valor meii.sal a ser pago está condicionado á sua efetiva iiliiização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofenado para os itens:
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VALORTOTAL RS 15.45(1,6(1 (Quinze mil (piatroceiitos c ciiiqiiciita rcai.s).

Ri-siitiantc cias qiiaiilichuk-s coiistaiKcs cia proposta cic Prc<,'os, objeto cio li^clital cio Pregão
Prescncial/SRP N" I4íi/2(M'). eoiironiic ala cie negociarão feita pelo prcgociro c Ala de Registro de
Preços M" 195/2019.

2.2.- 0 preço proposto c irrcajtislávcl, diiranlc o prazo cie 06 (seis) meses, contados da cialn de aprescntaç.âo
lia proposta, por força do disposlo na legislação cm vigor.

2.3.- Para cfcii\'açào do pagamento pela Secretaria Municipal de Fittançtts é necessário a apresentação da(s)

nota (s) llscal (is). acompanhado do ateslado dc recebimento, dentro do.s prazos c ipinlidadc dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação c o pagamento será efetuado ale o IO''(décimo) dia útil.

após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acom|ranhadas dc Certidões Ncgalivas Conjunta de

Débito de INSS e fazenda l'cderai. CND Iraballiisia. FGI.S. Certidões Fstndnal c Municipal do domicílio
ou seile do licitante. devidnntente atualizadas.

2.4.- A cnt))re.sa opianlc pelo SIMPLES NACIONAL deverá aprc.scntar jtmtamcntc com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

2.5.- O CO.N"J'U.AT.\NTE poderá dcdtizir do pagamento importâncias qtic a quakptcr titulo lhe forem
devidos pela CONTRATADA, ent decorrêttcia dc inadimplemcnto contratual.

2.6.- Neitlitim laturamenio da CONTRATADA será proce.ssado sem (]iie lenha sido prcviamciile emitida a
respectiva Ordem dc fornecimento;

2.7.- Fica assegurado ao MUNICÍPIO DF, NOVA VIÇO.SA c a SECRETARIA DE AGRICULTURA E
PESCA o direito tic deduzir do pagnnicnio lievido à CONI RATADA, independente da aplicação de multas,
importâncias corresjiondenles a:
2.X.- Despesas relativas à correç.ào de eventuais falitas:
2.S.I.- Dedução lolaiiva às entregas dc sua responsabilidade itão executadas:
2.<S.2.- Débitos com a .Administração Municipal.

2.9.- Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO Já estão iitcliisos todo.s os custos e despesas
decorrentes dc iransponcs, seguros, impostos, taxas dc (luali)uer natureza c outros tiiiai.squcr que. direta ou
iuilirctiimenic, impliquem ou venham a implicar ito llcl cnntprimento deste insirumento.
2.10.- Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ c/ ou Recibo, o referido

documcnio será imediatamente devolvido para substituição c/ou emissão dc Nota de Corrcçtto, ficando
eslaiieleciilo cjtie esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor coiilraluai.

2.11.- Oconcndo rcajtisics de preços, autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, através do
Departamento Nacional dc Combustíveis, os mesmos poderão ter os valores contratados reajustados
niedinnlc previa autorização do CONTRATANTE na forma prescrita no arl. 65 da lei 8666/93.
2.12.- Os rcalinliamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, .somente

se liarão com a obser\'ància dos proccdimcmo.s abaixo, cbscr\'ando-sc ainda, o prazo estabelecido no Edital

para validade das propostas.
2.12.1.- A cada pedido dc revisão dc preço deverá comprovar as alterações havidas c justificadas do pedido,
demonstrando mnatnente a composição do novo preço, anexando cópias antcnticadas de notas fi scais de
compra que comprovem os índices reivindicados.
Av. Ocsànica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Te!.: (73) 3208-

2.12.2. - Na análisi: 1I11 pedido dc rc\ isno. denire oiiiros eriléniis, a Adminísiraçào adotará para a verificação
dos preços con.staiites dos iieinonstiati\ os ipic acompanhem o pedido. pc.st|iiisa de mercado, dentre empresas
de reconhecido porte mercantil. .ser\-iços e/on prestadoras, dos mesmos 011 similares, rcali/ada pela própria
unidade 011 órgão oti por inslitulo de pesquisa, iitilizando-se. também, de índices setoriais on outros adotados
pelo Govertto Federal, devendo a deliberação de delerimenio 011 indeferimento da alteração solicitada, ser

insiniida ila jiisiiíicaiiva da escolha da Atlminisirnçrio no pra/o dc 5 (cinco) di;is úteis para cada.

CI.ÁDSULA TFIllCFIliA - DA iJOTAÇÃO ORÇAMMNTÁRIA:
3.1. ~ As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das .seguintes dotações orçamentárias:
Poder

1

Itxeculivn

Prctciiuia Municipal de Nova Viçosa

Oreàn

Sceieiaria

210

Unid.idc

21001

Secretaria Municipal de Aericiiluira c Pesca
Sccrclariii dc Aericuliiira e Desenvolvimento Fcoiiômico

Gcsiã» das Atividades da Sec. Auricnlliira e Dc.scnvolvinicnlo Ecanõmico

Atividade

2.048

Flcniento

3390..3n,()0

Material dc Consumo

l-onie

00

Rccur.siis Ordinários

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, LFICÁCIA V. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:
-I.L - A vigência do presente será de 02 iJe janeiro dc 2020 a 31 dc jiiMio <lc 2020 podendo ser prorrocado.
de eotniiin acordo entre as pnrtc.s e mediante Tentios Aditivos, para cada c.scrcicio llnaiiceiro. após a
verificaçilo da real necessidade da CO.NTR.ATANTL. nos lermos do inciso II. do art. 57. da Lei n" 8.666/93.

liem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Jhirágnifo Único - A Atlministração. por razões dc iiilere.sse pfiblico, poderá a qualquer tempo declarar o
lérmiiio antecipado do Contrato ora tlrmado, ba.stando nina notidcaçào prévia com prazo de 30 (trinta) dias
para a rcseisfio. sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver dc saldo
referente a exectiçào cios serviços.

Cl.ÁUSULA QUIN TA - DIRUITOS E OIIRIGAÇÒKS DAS PARTES CONTRATANTES:
5.L-I)A CONTRATADA:

5.LL - A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

5.L2.- .A CONTRATADA será legal e financeiranicmc responsável por todas a.s obrigações c
eompi-omi.s.sos coniraidos com terceiros, para a execução de.ste Contrato, bem como, pelo.s encargos
tiabalhislas, prcvidenciários, fiscais, .sccurilários, comerciais c outros fins, a cies não .se vinculando a
CüN''l'R.\TANTE a quak|iter titulo, nem mesmo ao dc solidariedade;
5.1.3.- A CONTR.ATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes dc dolo ou culpa, negligência, impcrícia ou impriidcncia, na

exectiçào cio objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos c/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a llscaliziiçàci ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus propostos;

5.1.4." A CONTRATADA assumirá a rosponsabiliclacie total pela execução do contrato.
5.1.5.- ,A CONTK.ATAD.A obriga-sc a manter estoques suficientes para atender as necessitiadcs do

abaslecimenlo contido no i-cíiial. que c pune integrante deste Contrato.
5.1.6.- Reconhecer os clireiios da acíminislraçào. cm caso de rc-seisfio administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
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5.1.7. - A CONTIÍATADA cicvciá niantcr, ciuraulo icxia n cNccíiçào do contraio, toci.is as condições dc

iiabiliiação e qualificação cxicidas na licitação, conforme previsto no an. 55. inciso .Xlí da Lei n'8.666''93.
5.1..S.- Coinimic.ir à Prefeitura Mimicipal dc Nova Viçosa os cvcninais casos foniiitos e de força maior,
denlro tio prazo dc 2(dois) dias úteis após a vcrifleaç-ào do fato c apresentar os docinnenios para a rcspectivtt

ainovaçào. ein ate 5 (ciiteo) dias consecutivos, a partir d;i data dc sua octurcnciti. sob pena dc não serem
considerados;

5.1.9. - A CONTKATADA nca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem na.s obras, serviços ou ctnnpras. ate 25%(vinte o cinco por cento) do valor inicial
atualizado tio contrato para os seus acréscimos.

5.1.10.- l-'orncccr o objeto contratado dentro dos prttzos cslabcleciilos no f.dital e Contraio.
5.2." J)A CONTRATANTi::

5.2.1.- Pagar conlbrnie cslabciccitio na Cláusula Scgiiiicla, as obrigações llnancciras decorrentes do presente
Contraio, na inlcgralidaclc dos seus lermos;
5.2.2. - Os fomccimenios sciào acompnnliados c fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais

ortienadorcs das despesas, .scgmtdo a,s unidades solicitanlcs. ou outro servidor designado para substitui-lo.
que anotará em registro próprio as ocorrências rclacionada.s com o fornecimento dos produtos, dctcrminantlo
o qtic for necessário à regularização das faltas ou defeitos obsersados.

5.2.3.- iXxicrá a fiscalizaçilo ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, easo não sejam atendidas.

deniit> de -18 (quarenta c oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo dc outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.

C1..MJSULA SF.XTA - DA l-LSCALIZAÇÂO.
6.1. - O acompanb.imcmo para o fiel cumprimento c eNccução deste Contrato, será leito pela senadora
.léssica de Oliveira, Ge.stortt dos Contratos Administrativos do Poder I;.\eculivo. conforme Portaria n",

0()jl/2ni 7 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições o

disposições deste Cojitrato, bem como. comuniear às antoritlacics competentes qualquer eventualidade cpie
gere a neeessidadc dc medidas de ordem legal c/ou administrativa e a fisc.Tliz;ição do contrato caberá à
.servidora Naiáiia Silva Ribeiro, matricula n" 5.523, inscrito no CPF sob o if. 076.298.706-55. Portaria
n".9.3'IA/202().

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTF.RAÇÂO DO CONTRATO:
7.1.- O CO.NTR.ATANTK poderá modificar unilateralmcnle o presente contrato para mclijor adequação das
finalidade.s dc interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA-DA INKXLCUÇÃO DO CONTRATO;
8.L- A CONTRATzVDA reconhece os direitos do CONTRATANTE,em caso dc rescisão adminislnitiva,

previstos no arl. 77 da Lei rederal n". 8.666 de 21 dejimbo de 1993.
C1.ÁUSULA NONA - DA RKSCISÃO:

9.1.- O contrato ora celebrado podci^ ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos
77 e 78 da !..ci Federai n®. 8.666/93. t!c 21 dcjiinbo de 1.993 c alterações cm vigor.
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l'!ii-;ií:niro Primeiro - O coniralo piirn o fomccinicnto dos produtos poderá ser rescindido por
CONTKATADA. iiP cnso do ilcsciiniprinicnto dns normas coniraliinis pelo CONTRATANTE, incdiaiuc
nvàojudicial cspccinlnicntc intcntiidii para cs.sc llm:

Piivá^riiro Scj-iituin - Na hipólcsc prevista no parágrafo anterior, os serviços pela CONTRATADA n.ão
podcrfio ser inlcrromi>idos ou panilisados, alé a decisão judicial transitada cm julgado.
PsirÚRi-afo Terceiro - A rescisão tieslc contrato implicnrá rciciição de créditos decorrentes da contratação,

ale o limite dos prcjuí/os causados ao COiNTRA'l"ANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo
C()N'1'RATAN'TE na Ibnna qiic o mesmo determinar.
C I..\USULA l)i:/.-DAS PI:NAI,II).M)F.S V. DA.S .MULTAS:

1(1.1." A CONTR.M^ADA por tlesciimprimcnio dc qualquer cláusula coniraiual stijciiar-sc-á as .seguintes
pentiiithidcs;
I - advcrlência;

II - suspensão temporária dc participação cm licitação c inípcdimento dc contratar com a Administnição. por
pru/.o não superior a 2(dois) anos;

Ili - cleclaraç.ão dc inidoiicidadc para licitar oti contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os tnolivos determinantes da punição ou alé que .soja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que a|)licou a penalidade, que será concedida sempre que o contraindo ressarcir a Administração pelos
prejuí/.os rcsulianies e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

IV - Multa por aira.so injtisiillcado no fornccimonio, que scní graduada dc acordo com a gravidade da
infração, obedecidos o.s seguintes limites Jiiáxinios:

a. 10% (dez ]nir cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contraio, cm caso de descumprimcnto total
da obrigação;

h. (1.3% (Ires décimos por ccjiio) ao dia. até o trigcsimo dia dc atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado:

e. 0.7% (sete décimos por conto) sobre o valor da parle do fornecimento, por cada dia subseqüente ate o
trigésimo.

V • As penalidades por ventura aplicadas à CONTRAT.ANTE serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Foniecetlores do Município de Nova Viçosa-BA.

Psirágrafo Único- As multas aplieaiias deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo dc 05 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo
ailmini.stralivo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou. ainda, cobradas judicialmente, a critério da

Secretaria Municipal dc Finaaças.

CI.ÁUSULA ONZE - DA VINCÜLAÇÀO:
I I.I.- O presente Termo dc Contrato encontra-se \ inciilado ao Edital c seus anexos do Pregão Presencial P/
Sistema dc Registro de Preços n" M()/2019, propostas financeiras dos proponentes c a Ata dc Registro de

Preços n" 195/2019origiiiadada referida licitação.
CLÁUSULA DOZE - DOS CASOS O.MISSOS:
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Ite
12.1- Ficji cstiilicicciilo t|uc cnso vcnh:i ocorrer iiigiiin liilo não previsto no presente eoiilrato, os eliaiiiados
casos omissos, estes serão resolvidos cmre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislarão c demais
normas reguladoras da matéria c em cspeeini a l.ci n" S/>fi6/03. aplicando-ilic. quando for o caso.
supleiivamcnie os 1'rineipios da Teoiia Geral dos Contratos eslabelecitios na I.egislação Civil ilrasileíra c as
:C

clisposieòcs do Direito 1'rivado,

CLÁU.SUl.A l RKyj':- DA rUilLICAÇ.ÃO:
13.1.- A CO.NTUAT.ANTR provldeneiará a publicação deste Contrato, por e.xtrato. nos locaús tle co.stiimc
coiiromie pra/o (ieilnúin na legislação pcriinciitc.

CL.ÁUSÜÍ.A QUATORZE - DO FORO:
14.1.- As parles elegem o í-oro da Comarca de Nova Viço.sa - Bahia, com exclusão de qtialquer oiilm. por
mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer cliividas emergentes do prcscnle contrato.

R por assim c.starcm,justos c contratados, assinam o presente instrumento cm 03 (três) vias de igual
tcorc fonua na pivsençn dc02(duas) tcsiciiiiinlias, para (pic .surta seus Jurídicos c legais eleitos.
Nova Vieosa-Balun. cm 02 de janeiro de 2020.
mf J

T^IÂNQEllctWTA AEMEIDA
PREFEITO iMU|VlGlU/\L

CO.NTRAIANXIL^^

DANIEL.SPENCER MAT/).S SOUZA
REPRESEN TAN I E LEí;AL
AUTO POS TO CA TAVENTO LTDA
CONTRATADA

TE.STE.MUNnAS:-

NO.ME: 'v-v.

NO.AiE:

CPF: C/- A A--

CPF: r?Rr>- srvr-

'Prufc _Si
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Quinla-feira
1C do Janeiro de 2020
12.Ano .N»32n

Nova Viçosa

Diário Ollcial do

MUNKCfPIO

KXTitATo in) co.NirtAio V !270/:n:« viNcn.ADo AO i'Ki;t:AO i"uksi;nciai./ui:(:istko dk

PKKCOS N'

K ATA DE REGISTIIO l>K ITIEÇO V I95/:(H9 OKITMIO IXi PROCESSO

ADMIMS rUATOO N'(>SO/2lH9.

CONTRATANTES: O MENIClPlO DF. -NOVA V!C()SA - HA. PE-SSCIA JURÍDICA 1)1! IHIIEITO PlUli lCO INTERNO.
INSCRITO N(M;\I'.I N-l.r.TM.S.ÍI/nnni-l^.faSWHin AHIA.MUNICIPAl.IlEAOHICCl.TUKA E PE-SC.X,
COM «A lADA: Dir Amo roX"('«lavciKo I.l DA,IS.SÍ lilT A .N( I CNP.I SOJl N". ni.lIS.IIÍIlTfiIll-IIS

ciliJCIO; Cimsliliii o «ilijclo dir.ao cciiilnilii o fnnic.imcmii parcelado dc combiivlivci,'. aiiloiiiolivcis para
alcnder as dciiiaiiilas da SKCKKTAUIA M1.'NICM'AI, DK AGKIClü.TtKA K l'KSC'A na Sede do

.Municijiio c.'oii demais disliilos, cniifonnc ospecilicavAe.s, qtianlididcs c pre;os descriius no Anc.sn I do
Kdital l'rcgào Presenciai P.' Sisiema ce Rcijisir» de Piejos n". !46 ;019 e na CPiusiila Setititwla da Ala dc
Reyisifu de Prejns n" l')5/2DI9 vinciiladii n esle conlr.ilii.
DÜTAÇAO OHCA.MENTAIHA:
Poder

1

Kxceoíivn

Drp.lo

t

Prcreiliira Miinieinni ilc Nov.i Vieoso

Seereiaria

21(1

Sccretiria Munieiital dc Aariniliiim c Pesca

Unidade
Atixáihclc

21(1111
2.(MS

Secretaria de Aorieiiltiira e De.senKilvirncnlo Kcoiiõtnico

Elenicnio

.).'1'>(1..'IMKI

Maicrial drConsimi»

Fdtile

(1(1

Recursos Ordin.íiios

Oesr.lo d.is Aiivid.sdes da .Sec. Aerieuliura c Dcscnxolx inictiio Pconõnilco

VALOR DOCO.MILVTIl: US I5.43!l,l>0 (íjiilncc mil

c liiinOcnla reais}.

DAPA DA covrn.vTACÃo: nLcii.on:»
VIOÊ.SCIA: 02/0 DJlIJd A 31:07/2(120.

MAVdl l.I l»l X M.MrillA

i'lll.1 l.llll.Ml .MCir.M.

Cnd(»[0:Av.OeeSnlrj. 3100,- Atir^ioi I Nova VI(OU•BA,4S920400
roi<c:73320t.11]4 < CNPI n': IJ.7CLS31/IIIMM}
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^8^ Receita Federal

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ: 0Z726.060/0001-O5

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

da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (OAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

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

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbrto da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlribuições sociais previstas
nas alíneas "a" a'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condidonada â verificação de sua autentiddada na Internet, nos
endereços <http://i1b.gov.br> ou <htíp://www.pgfri.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.D802.FF19.942F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
jlVepartf pjgln»
|pv» ImpraisSo

8«vlta«jee8ttaia2en(la.govir/S«vlcos/cer1idao/CnilConJuntalntef/EmiteCeftidaalnteniBLa»p?nía02725C60000105apa8aagen6=iails>(>=1
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 0I/06i^020 13:03

SECRETARIA DA FAZENDA

SlÇ

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.958 deli de dezembro de 19B1 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20201584260

razAobociai.

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
IrtSCRIçAo ESTADUAL

CNPJ

tM9.579A38

02.72S.060/(NW1-05

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

Esta certidão engloba todos os seus estabeledmentos quanto à inexistência de débitos, Inclusive os Inscritos na Dívida
Ativa, de competênda da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o dirdto da Fazenda PúbSca do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n"818/89,sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTEMDCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETCRIAS

FAZENDARIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefüz.ba.gov.br

VáSda com a apresentação conjunta do cartão originai de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federa)do Ministéric da Fazenda.

F^gicu I de I

RcICotidaoNegaüva.ipl

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
OEPARTAtlENTO DC TRIBL/TOS

AV.OCEAMCA.SISO .ABfiOlKSS
NOVAVIQOSA • QA • CCP: «320010
FDfC{S):(73}aao»1124 Cro>4lUF:13.7B1^l/D001-«

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO
N®

000173/2020

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

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

Inscrição Municipal: 50077
Endereço:

CPF/CNPJ: 02.725.060/0001-05

AV OCEANICA,1769
NOVA VIÇOSA - BA • CEP:45920-000

JOSÉ SARNEY•{Area Litorânea)

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

APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESEfITE 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 Tritxjtário Natíonal, lei n"5.172/66.

Certidão válida até: 31/07/20^

Código de controle da certidão: 0100010980

Enteiv; CEOVMIW

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.
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PODKR JUniCIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.725.060/0001-05
Certidão n»: 6629418/2020
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

CATAVbnto

ltda

(MATRIZ 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, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

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

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Oiividis f su'jcsl<K's; ciidt-isl. 3US. br

Constita RegiiaríAde do Erriregaãor

27/D4/2Q2D

Voltar

Imprimir
'-ICOSí

CAB^A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

fitscrição:

02.725.060/0001-05

Razão Social:auto posto catavento ltda

Endereço:

AV oceanica looo / pres tose sarney / nova viçosa / ba /
45920-000

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

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

www.caixa.gov.br

tiitps://ccnsiitB-«rlcaiiaQmtr/consUtacrt)»gesAn^essaa]sf
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Nova Viçosa, 23 de junho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para Prorrogar o
Contrato n° 2270/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrita no CNPJ

02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente José Sarncy 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 objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
PESCA 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 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 tennino em 31 de dezembro de
2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 15.450,00 (quinze
mil quatrocentos e cinqüenta reais) no saldo do contrato.
Solicito desta contabilidade a informação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

NIClPAfc

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I i^ova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeitog>gmail.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

NDVA
i..'no nc-^ '"fiif-*

Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

210

Unidade

21001

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico

Gestão das Atividades da Sec. Agricultura e

Atividade

2.048

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

Desenvolvimento Econômico.

Nova Viçosa - BA, 01 de julho de 2020

LINDOMAR SALÁWIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorlanv(S)gmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

^nfetrunA
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Cootfriilr^do i-f"'! r\:ivo h\3ht'i<t'

Nova Viçosa, 23 de junho de 2020

'x.

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para Prorrogar o
Contraio n° 2270/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, 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 objeto fornecimento
parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E PESCA 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 Ata dc registro de Preços n° 195/2019 vinculada
ao contrato, com vigência dc 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 dc agosto de 2020. Considerando a
existência de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais) no saldo do contrato.
Solicito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico.

PREFET

NICIPA

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

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

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

Pregão Presencial n°. 146/2019
interessado: Secretaria Municipal de Agricultura c Pesca.

Assunto: Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito

administrativo.

Minuta

dc

aditivo

Licitações

contratual.

e

contratos.

Prorrogação

excepcional de vigência. Fundamento jurídico: art.

65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

w

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos juridico-fomiais da minuta do Primeiro Termo

Aditivo ao Contrato n". 2270/2020, firmado com a empresa AUTO POSTO CATAVENTO, cujo
objetivo é o fornecimento parcelado de combustíveis para atender as demandas da Secretaria

Municipal dc Agricultura e Pesca.
Pretende-se, com o termo aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato passando
o mesmo a ter seu prazo de encerramento no dia 31 de agosto de 2020.
No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, justificando a

necessidade da alteração; b) Contrato; c) Termo Aditivo;
É o relato do essencial.
2. ANÁLISE PRELIMINAR.

Analisando o procedimento realizado, vcrifica-se que o requerimento fonnulado se restringe
a prorrogação dc prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,
II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-sc que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vem 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 (serviços contínuos) não pode superar o
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a alteração
pretendida não acarreta a extrapolação desse limite.
A Lei de Licitações menciona que os contratos firmados podem ser alterados conforme o arl.
65 da citada lei.

Vejamos:
Art. 6S. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
jii.stineativas, no.s segiiíotes casos:
I - iiiiihucralmentc pela Administração:

.a) quando houver moditlcaç.ào do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objclivos;
b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diiiiinuiçào quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das parles:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

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

c) quando necessária a modificação da forma dc pagamento, por imposição dc
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, .sem a correspondente
contraprestação dc fomceimcnto dc bens ou execução dc obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrio econôniico-financeiro inicial do

contrato, na hipótese de sobrcvirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém dc
conseqüências incalculáveis, retardadorcs ou iinpediilvos da execução do ajustado, ou.
ainda, em caso de força maior, caso forliiilo ou fato do príncipe, configurando aloa
econômica extraordinária e cxtraconiratual.

("Redação dada pela Lei n° 8.883. tiu

1004)

§1-0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições conlraiuais, os acréscimos

ou supressões que sc fizerem nas obras, scrsnços ou compras, .itc 25% (vinte e cinco por
ccnlü) do valor inicial atualizado do contraio, c, no caso particular dc reforma dc edifício ou
dc equipamento, até o limite de 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
anterjeiT

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

(Redação dada nela Lei ti"').64S. de 1998)
(Incluido pela Lei n" 9-648. dc 1998)

II - as supressões resultantes dc acordo celebrado entre os contratantes,

(Incluido

nela Lei n" 9.648. de lQ')Xt

§ 3- Se no contrato não liouvcrem sido contemplados preços unitários para obras ou

serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as paitcs, respeitados os limites
estabelecidos no § 1- deste artigo.
§ 4- No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monctariamenie 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
siípcrveiiiência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da

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

'/ÍCOS.»^

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

§72(VETADO)

S 8- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizaçôcs financeiras decorrentes
das condições do pagamento nele previstas, bcin como o empenho de dotações
orçamentárias .suplementares até c limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, 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, § 2" da Lei 8666/93 que assim deterfnina:
Ari. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita á vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos;
11 - à prestação de serviço.s a .serem executados de forma continua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos periodo.s com vi.stas 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 dc prazo deverá ser justificada por escrito c previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanlo às justificalivas técnicas apresentadas, relembre-se que não eslá na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade dc prorrogar o ajuste, pois essa
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, alétn de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, porém, alertar que a "teoria do.s motivos detcnuinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para iodos 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
c interesse expostos nas comunicações internas. 0.s demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da possibilidade de alteração.

A Lei de Licilaçòcs em seu ari. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração c o art. 57 a sua

prorrogação.
B) Interesse cxnresso da contratada.

Constata-se que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contraiual.
C) Prestação regular dos serviços até o moincnto.

'A

i

Verifica-se que a empresa está prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação de não cumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção das condições iniciais de habilitação pela cninresa contratada.

Quanto à manutenção das condições de habilitação da contratada, a Administração juntou aos

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

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais, manifesto pela
aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, c 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, 23 de julho dc 2020.

^
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I

Advagniia -DA6/[]A Z^.HIU

Daniel Teles Cai-valho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N® 2270/2020

SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 820-C/202Q, VINCULADO AO
PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.

A Pregoeira e equipe de apoio. Decreto 868/2020 reuniu-se aos vinte e 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 Agricultura e Pesca, o com objeto
Prorrogação da Vigência do contrato n° 2270/2020, firmado entre as partes em
02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o
período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto è o fornecimento parcelado de

combustíveis automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca da sede do Município, e/ou demais distritos, conforme

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

prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a empresa 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
combustível automotivo para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca,

deste Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 15.450,00 {quinze
mil quatrocentos e cinqüenta reais) de acordo com o relatório de acompanhamento da
execução do contrato. Considerando ainda Parecer Jurídico favorável pela
possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 04 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 e pela empresa contratada, na forma da Lei.
Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia Q.J^. Moreira
Pregoára

Ivanilze 8. Câmara
Equipe De Apoio

Débor'S'^íjos Santos
Equipe De Apoio

Endereço: Av, Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: BabinetedonrefeitQ@nova.vicosa.ba.eov.br-CNPJ n« CNPJ;
13.761.531/0001-49
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puIjMeiko tkumo ADirn o ni: pií:a7.o-vin( i lado ao

PUOCESSO ADMINISTRAI 1\'0 N" 82II-C72Ü20. REFERENTE
AO

COMRATO

N'.

2:7(1/202(1

DE

FORNECIMENTO

PARCELADO DE COMIU STÍV EL At TOMOTIVO. QUE
ENTRE SI CELERRAM DE UM LADO. O MUNICÍPIO DE
NO\ A \ ICOSA E A EMPRESA: AUTO POSTO CATA\ ENTO
LTDA.

Atiavcs do presente Termo Aditivo, de iim iado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA
líAlIIA. pessoa Jurídica cie direito público interno, inscrito no CNIM .sril) « n" l3.76I.531/0t)ní-49. com
sede na Avenida Oceânica, n" 2994. Bairro Abrollios I. Nova Viçosa/B/\. neste ato. reprcscnlaclo pelo

Prelcito Municipal. Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante. CPI- sob o n°.
050.967.745-20. domiciliado na Riia São Benedito n°. 255. Centro. Di.striio de Posto da Mata. CEP; 45.928-

000. No\'a Viçosa-BA. doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,e de onlro lado. a Empresa:

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, pessoa jnrídica de direito privado, inscrita no CNIM sob n°.
02.725.060/0001-05, . situada no ciulcreço Av. Oceânica. n° 1000. No\a Viçosa-Bahia. neste ato
representado pelo Sr. DANIEL SPENCER MATOS SOUZA, inscrito no CPF: 051.826.986-82 c RG n°

M()-12.559.174. denominada CONTR.ATADA têm entre si justos e avcm^ados. e celebrando o presente
termo aditivo ao contrato n" 2270/2020 vinculado ao Pregcão Pi-esencial P/ Sistema de Registro dc Preços ii°.

146/2019. Processo Administrativo if. 820-C/2020 c Ata de Registro de Preços n° 195/2019. siijcitando-se
as partes <às normas disciplinares da Lei |Ç. 8.666. de 21 de jiinlio de 1993. e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.JETO.

I.I - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato n°2270/2020 tlrmado
entre as parles em 02 de Janeiro de 2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combiislivel
Automotivo para atender as demandas da Sccfctariii Miinicip:ti de Aericiillufst e Pesca, deste
Município, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do

Edital Pregão Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n". 146/2019 o na Cláusula Segunda da Ala de
Registro de Preços iC. 195/2019 vinculada a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA-DA .lUSTIFICATIVA.
2.1 - Justilka-sc a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados

para continuar o Fornecimento Parcelado de Combustível AiKomotivo para atender a Secretaria Mnnieipal
dc Agricnllin-d c Pesca, deste iminicipio. Considerando o saldo dc contrato no valor de RS 15.450.00

(Orídzc mil quatrocentos c cinqüenta reais) de acordo com o relatório de acompanhamento da c.NCcução do
conlrato.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - O pre.senlc termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do contrato origina! n° 2270/2020.
Firmado entre as partes em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020. Ilcando siia vigência que compreende o
período de 01/08/2020 alé 31/12/2020.

*No,s termos previstos em sua Cláusula 4". "VÍ viíiciicia do presente será de 02 de
janeiro de 2I>2(> o
de julho de 2020. podendo ser prorroiiado. de comum acordo
entre as parles e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a
verijlcaçào da real nece.ssidade da CONTRA TANTE. nos termos do inciso 11. do art. 5 7.
da Lei n°R.666/93. hem como alterado, e.vceto no tocante ao sen objeto ".

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão â conta das seguintes dotações
E\ecu(is<i

Poder

2

Oreão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

210

Unidade

21001

Secrclaria .Mnnieipal <ic Aaricnilnra c Pesca
Secretaria Aiirieiilliira e nescii\oivinieiito F.eunôniico

Atividade

2.048

Cícslão das

i

Atbidade.s da ,Sec. Agriculliira c Descnvolvimenln

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetcdoprefeitolWnovavIcosa.ba.gav.br- CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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1

1

Ecnnôinicn

Elcincnto

1 3390.30.00

Malorial de Consumo

Fonte

i 00

Rcciir.sos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMKNTO LEGAL.

5.1 - O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no
artigo 57. inciso II da Lei if. 8.666/0.7.

CLÁUSULA SEXTA-DA RATIFICAÇÁO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - l'ieaiii ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as
pailcs.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUHI.ICAÇÁO.
7.1-0 presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Olicinl do Município, dentro do

prazo previsto no parágrafo único do arl. 61. Hcando condicionada a c.ssa publicação a plena eficácia do
mesmo.

E. para firmeza e validade do tiue foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos repre.senlantes
das partes. CONTRATANTE c CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa-Bahia. 03 de julho de 2020

SOUZA
KKrRrSF.NTANTK LEGAL

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CO^TRATAI)A

Tcsicmimjtas:
Nome:

^
^
(sO^rr^ ÓCn

CPF:

Endereço; flv. Oceânica, 2991,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000

Fone; 733208-1124 £-mail; galiinBttdoo'efeito(Onovavicosa.ba,gov.br • CNPJ nS CNPJ; 13.761.531/0001-49
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10de Agoslo de 2020

Nova Viçosa
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MUNífClíPiO

i£NCí,i

CLjii</iuhiiA> I-

EXTRATO no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N". 2270/2020

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 820-0/2020 ORIUNDO DO PREGÃO
PRESENCIAI- I'/ SISTEMA DE RIXÍlSTRO DE PREÇOS N". 14fí/2ni'> E A I A DE REGISTRO DE
PREÇOS N°. 195/201'J.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. CNPJ snh o n" l3.7f.l.53l/(l()»l-49.
CONTRATADA: AUTO POSTO CATA3T:NT0 I-TDA. inscriia no CNPJ sob n". 02.725.000/0001-05.

nesle ulo rcprcscnlaUo pohi Sr. DANIEL SPENCER MATOS SOUZA, inscrila no CPI": O.S 1.820.986-82.
OBJETO: ProrrojiiKíãn da vigÉncia clu comraio n". 2270/2020, firmado enirc .a.s pailc.s cm 02/01/2020 com

vigência alé 31/07/2020, ficando sua vigência íjiic coniprociulc o período de 01/08/2020 atê 31/12/2020. Cujo

objeto é o l-ornecinicnto Parce]:ido de combustíveis Aiilomotivos para atender a.s demandas da S'ecrctaria
Municipal Agriciitura c Pc.sca da sede ilo município, e/ou demais distritos, conforme e.s[>ccificaçÕes.
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de Registro de Preço.s n°146/2019 c na Clãusiila Segunda da Ata dc Registro de ITcço.s n°. 195/2019 vincubnla a este conirain.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Exeeiitivct

Poder

2

Órgão

2

Secretária

210

Unidade

2IÜ01

Atividade

2.048

Elemento

3390.30.00

Maicriai dc Consumo

Fonte

00

Recursos Orilin.irios

PREFEITURA MUNICIPAL I)K NOVA VIÇO.SA
Soerelaria Mniiiclpnl de Agriciilttir:i e Pe.sca
Secretaria Agricnllurn c Desenvolvimento Econômico
Ge.sl:'i<> da.s Atividades da Scc, Agricultura e Desenvolvimento
Econômico

DATA DO ADITAMENTO:03/07/2020.

VIGÊNCIA:01/08/2020 a 31/12/2020.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso 11 da Lei n°. 8.666/93.
MANOET. COSTA ALMEIDA_PRF,FETTO MUNICIPAL
REPRESENTANTE DANIEL SPENCER MATOS SOUZA-AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL:ZFCB+DYHZXFKHMMUSN03MA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

mr ft irunf>
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Conjrruioco t.-0 iNivOf •.'^'•o'

ORDEM DE EMPEM IO

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Autorizamos o setor Contábil a empenhar o Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n°
2270/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVBNTO LTDA,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 objeto fornecimento

parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA na sede do Município, e ou demais descritos

conforme especificações, quantidades e preços descritos no anexo I do Edital Pregão
Presencial p/ Registro de Preços n" 146/2019 e na clausula segunda da Ata de registro de
Preços n" 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência dc 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 de R$ 15.450.00 (quinze mil quatrocentos e
cinqüenta reais) no saldo do contrato.
Nova Viçosa,03 de julho de 2020.

DA

TREFEIljo MUNICIPAL

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

nf

Cor\Sfr,^JO y--^0 riOS l.'3^ó.'í

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizamos a Empresa POSTO AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, 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, RO MG

12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento
parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 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 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$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e
cinqüenta reais) no saldo do contrato. Dar continuidade ao fornecimento do objeto supracitado
de acordo com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 2270/2020. A partir do dia 01 de agosto
de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.

Nova Viçosa,03 de julho de 2020.

C PAL

Endereço; Av. Oceânica, 3100,-Abrolhos I Noua Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gabínetedoprefeitotSemaii.coni • CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

