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TERMO DE APENSAMENTO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2020, neste setor de
pregão iicitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de
n® 654/2019 que contém 2407(dois mil quatrocentos e sete) folhas, com
seqüência do n° 01 á 2407 do qual acrescento 80(oitenta) folhas com
seqüência de 01 á 80 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n° 831D/2020, objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2274/2020 com

a empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, que tem como objeto O

presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do contrato
n°. 2274/2020, 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 do Fundo Municipal de Educação e da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos da sede do município,
e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos
no Anexo I do Editai Pregão Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n".
146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°. 195/2019
vinculada a este contrato.

Nova Viçosa, 14 de agosto de 2020.

Claudia

Moreira
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 831-D/2020.

^VIÇ055

TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2274/2020.

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

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

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n°. 2274/2020, 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 do Fundo
Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e

Desportos da sede do município, e/ou demais distritos, conforme especificações,
quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de

Registro de Preços n°. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de
Preços n°. 195/2019 vinculada a este contrato.
EMPRESA: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N'

01.771.887/0003-46, neste ato representado pela Sr°. CIRNE NUNES DE ANDRADE
JÚNIOR, inscrito no CPF sob o N° 294.837.578-94.
DATA DO ADITAMENTO: 29/07/2020.

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

CLAUDIA 0\^.
o!)c. MOREIRA
PREGOEIRA

IVANILZE?%ÃMARA
EQ^EpE APOIO
DÉBORXGr-DOS SANTOS

EQuVe de APOIO

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tei.:(73)3208-1124
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Aos sete dias do mês de julho de 2020 autuei sob n° 831-D/2020 Ofício 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° 2274/2020 celebrado com o POSTO
SEGURO
IV DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA, (SANTA CLARA
ABASTECIMENTOS) inscrita no CNPJ 01.771.887/0001-84, situada na Avenida
Oceânica, n° 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr.
Sr, CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador,

inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE

NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com
objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as demandas

do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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$ 36.931,79 (trinta e seis mil
novecentos e trinta e um reais e setenta e nove 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, ofício 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.

Cláudiají). C. Moreira
Pregoeira

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ParticipouVdo CURSO DE FO^AÇÃO DE PI^GOEIRO realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública-IMAP.nós dias
17 e 18 de janeiro de 2919. carga horana de 12(dozé) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping,cm Salvador/BA.
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DECRETO N® 868/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL

COSTA ALMEIDA, r^o uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n®. 10.520/2002 c/c a Lei Federal n®. 8.666/93 e suas alterações
posteriores,

Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma
regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro, dando
suporte às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-se, nesse contexto, da
formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramento ao
Pregoeiro nas sessões do certame, redação de atas, relatórios, alimentação de Sistemas
do SIGA, E-TCM e Portal da Transparência entre outras diversas atribuições;
Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possuí 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 habiiítação em cada certame licilatório, poderá a Equipe de

Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Editai e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;
Considerando que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a sua
atividade para o alcance de 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 Federai: legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devendo atuar com diligência,
competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que ihe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmuio 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 do Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEiRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

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

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

executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamenta, no

âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, a utilização da modalidade de Licitação

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto
Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n® 8.656/93 e suas alterações

posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federai n' 10.520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federai 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 do 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 Regulatnertlo, no âmbito do Município de
Nova Viçosa(BA)do Sistema do Registro de Preços

provisto no art 15 da Lei n< 8.669, de 21 de juntio do
1993,e dó ouiras providànelos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da compeléncía previsla no inciso II do ari. 30 da

Conslituiçâo Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgênica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993,
Art. 1*. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de

serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.
Art. 2>. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições;
I. Sistema de Registro de Preços - SRP:conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrígaclonal, com
caracleifstica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos panicipanies e condições a serem praticadas, conlorme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III. 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 Integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 3*. Será adotado, prelerenciatmenie, o SRP nas seguintes hipóteses:
I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
Enduaco; Av.Ocgânlco,3100,- Abiolhos I. N»va VIçoH- BA CEP;43920-000
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II. Quando íor mais conveniente a aquisição de bens coni previsão de entregas

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

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

Art 4*. Caberá ao Órgão Gerendador a prática dos atos de controle e
administração do SRP,em especial:
I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondência eletrônica ou outro
meio eficaz, as diversas Secretarias da Administração para partidparem do SRP;
II. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à deíínição das

espetííicações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
ÍII. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aíerír os preços efetivamente

praticados antes da realização do certame e apôs, trimestralmente, para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;
IV. Obter

a concordância

das

secretarias

participantes

em

relação

às

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

V. Realizar o procedimento lícitatório respectivo;
Vi. Indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
classificação e os quaniltativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

Vil. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e infonnar o gestor sobre a contratação
realizada;
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VIII. Conduzir os proeedimenlos relalivos à revisão dos preços registrados e à

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

Art. 5>. Caberá ao Órgão Participante:

I. Manifestar interesse em participar do SRP, Informando ao Órgão Gerenciador a
sua eslimativa 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 concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licilatório;
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
descumprimento 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 fím
de obter a indicação do fornecedor, dos quaniilativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos preços registrados;
II. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus interesses,

sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto à sua ulilização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solidlação e autorização para a efetivação
da contratação;
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IV. Zelar pelo cumpiimento das obrigações conlralualmente assumi
V. Informar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor nâo alender as condições
eslabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

Art. 7». As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n» B.666, de 21 de julho de 1993 e n»
10.520. de 17 de julho de 2002. e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo tjnico. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência,o Tipo Técnica e Preço.

Art 8*. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
I. A especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessáríos e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracteiização 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.
complementarmenie, nos casos de serviços, quando cabíveis, a íreqüéncla, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamenlos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados;

IV. O prazo de validade do registro de preço;

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

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

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos,
medicamentos, manutenções e outros similares.
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Art. 9*. o objeto da licitação poderá ser subdividido em lotes,

tétníca e

economicamente viável, de lorma a possibilitar maior compelitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega lixados
no edilai.

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

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

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

atingida a quaniidado total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados

em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços:
II. Quando das contralaçócs decorrentes do registro de preços deverá ser

respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do contratação, recorrerem ao órgão gerendador 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 trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

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

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

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

se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anierior.
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Ari. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano.
contado a partir da data da publicação da respectiva ata, computadas neste as eventuais
prorrogações.

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

§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
conforme as disposições contidas nos editais e respectivos Instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no ariigo 57 da Lei Federal n* 8.666. de 21 de junho
de 1993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de ser\nços 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 Ala.
Art 14. A existência do preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, licando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em Igualdade de condições.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por

qualquer Secretaria do Município, ou ainda por quaisquer Órgãos ou Entidades da
Administração Pública Municipal, mesmo que seja pertencente a outro município da
federação brasileira, e que não tenha participado do certame licilatõrlo, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1'. Os entes que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ala de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao órgão

gerenciador da Ata, para que este Indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 2*. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
Independentemenle dos quanlltativos registrados em Ata, desde que este fornaclmenlo não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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§ 3'. As aquisiçôGS ou contralações adicionais a que se relere esle artigd não
poderão exceder, por secrelaria, órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

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

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

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

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, obsen/ado o prazo de
vigência da ala.

§ 7'. Compele ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações conlralualmenle assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de evenfuaís penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas coniraluais, em relação às suas próprias contratações,
informando ao órgão gerenciador.

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

§ 9*. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
esle Município, a adesão a ata de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, disirilais. estaduais ou da União, mediante anuênda do órgão
gerenciador.

Art. 16. A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores 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 contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal

8.666, de 21 de junho de 1993.
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Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o

Órgão Gerenciador deverá:
I. Convocar o lornecedor 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 deste Decreto;

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

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

i. Oescumprir as condições da ata de registro de preços;
II. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração,sem justificativa aceitável;
ill. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
iV. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
V. For impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será de inicíaliva do Órgão Participante ou do Órgão Gerenciador, e, ao
final, será formalizado por despacho da autoridade mánma da Administração.
Art. 19. O fornecedor 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 lortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e às coniraiações dele decorrentes as penalidades
previstas nas Leis Federais n® 8.566, de 21 de junho de 1993 e n® 10.520. de 17 de julho
de 2002, conforme o caso.

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

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Viçosa, 07 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para; Equipe de Pregão

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para
Prorrogar o Contrato n° 2274/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE

PETRÓLEO

LTDA, (SANTA

CLARA

ABASTECIMENTOS) inscrita

no

CNPJ

01.771.887/0001-84, situada na Avenida Oceânica. n° 126. Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia,

neste ato representado pelo Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado,
Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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$ 36.931,79 (trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e
setenta e nove centavos) no saldo do contrato. Autorizo a Prcgoeira a dellagrar abertura de

Processo Administrativo para atendimento a solicitação supracitada em conformidade com
Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

UNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS VIÇOS/V
Nova Viçosa - Posto da Mata - Bahia, 29 de junho de 2020
Ofício SMECD n" G49/2020
Ao Gabinete do Prefeito
Exmo. Senhor Manoel Costa Aimeida

Referência: Prorrogação de Vigência de Contrato n° 2274/2020
Prezado Senhor

Cumprimentando cordialmente V. Excelência, tendo em vista o encerramento do

prazo da vigência do Contrato n". 2274/2020, celebrado com a empresa POSTO SEGURO

iV DERiVADOS DE PETRÓLEO LTDA (ATUAL: SANTA CLARA ABASTECIMENTO),
que tem como objetivo o fornecimento parcelado de combusíiveis automotivos para atender

as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS na Sede do Município de Nova VIçosa-Bahia,
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$ 36.931,79 (trinta e seis mil, novecentos
e trinta e um reais e setenta e nove 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 coloco-me a disposição para quaisquer
esclarecimentos, ao tempo em que renovo nos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Natáiia Caroiíno 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; edueacaoiSnovavicosa.ba.eQv.br-Telefone:{73) 3209-10S5

Rede CNA

pnSTO SEGURO av - perívados de petróleo LTPA.

Nova Viçosa/BA, 27 de maio de 2020.

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

Ref.: Fornecimento de Combustível - Alteração Contratual

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

> #A

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

##>
^

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

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

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

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

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

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

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

Rede CNA

"Acordamos Ministros do Tribunal do Contas da União (...)

em (...) 9.1. conhecer da presente consulta (...) respondendo a(
Presidente da Câmara dos Deputados que é possível

continuidade dos contratos celebrados com empresas que'^
tenham sofrido fusão, incorporação ou cisão desde que sejam

cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:
9.1.1. Tal possibilidade esteja prevista no edital e no
contrato, nos termos do art. 78, inciso IV da Lei 8.666/1993;
9.1.2. Sejam observados pela nova empresa os requisitos

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

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

(Acórdão 1.108/2003, Plenário, Rei. Min. Ubiratan Amiar)

6. Esses três requisitos foram devidamente atendidos:

o

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

O-

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

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

6. DA PARTICIPAÇÃO
6.1.(...)

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

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

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

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

Rede CNA

Cláusula 73. O Contratante poderá modificar unilateralmente o

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

8. O segundo requisito também foi atendido: o artigo 27 da lei 8.666/93
(Lei de Licitações). As duas empresas o respeitam. Tanto é que as duas venceram
as licitações das quais participaram e são atualmente fornecedoras das
prefeituras onde estão localizadas. Segue abaixo a redação legal desse artigo:

Artigo 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-^ dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 1/ .

I-habilitação jurídica;

Vu.OÍ''''

II-qualificação técnica;

-r^

III - qualificação econômico-financeira;

IV-regularidade fiscal e trabalhista.

é»

f

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

9. Importante, também, citar abaixo o artigo 7S da Constituição Federal
estabelecido como um dos cinco itens acima. Como dito, tanto a empresa Posto

Seguro-IV quanto a empresa Santa Clara o respeitam integralmente.
Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de

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

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

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

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

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

O

...»

Rede CNA

12. Assim sendo, os três requisitos exigidos peio TCU estão devidamente
preenchidos, o que nos permite realizar a alteração solicitada. Para isso, seguem
os dados necessários abaixo:
Cessão Contratuai ->

Cedente

Cessionário

Razão Social ->

Posto Seguro IV

Santa Clara

Deriv. de Petróleo Ltda.

Abastecimento. Ltda.

CNPJ ->

13.694.205/0001-66

01.771.887/0003-46

Inscrição Estadual ->

018.675.904

158.180.502

Endereço->

0 mesmo

0 mesmo

Sócios ->

Os mesmos

Os mesmos

Tempo de Mercado ->

9 anos de mercado

15 anos de mercado

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

Posto Seguro-iV está no mercado há 15 anos. Sempre cumprincl^ com
obrigações e satisfazendo os seus clientes.

14. Por essas razões acima, enfim, solicitamos a gentrte7a-'ae realizarem
um aditivo contratual (um termo contratual) para que o novo CNPJ possa

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

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

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

C/íjLmu,
POSTO^-€4UÍCUV=J3

E ROTROLEO LTDA

'6

Instrumento Particular
de Incorporação de Empresa

As Partes abaixo qualificadas, de livre e espontânea vontade e na
melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente contrato cujo

negócio jurídico será regido pelas cláusulas adiante pactuadas, as
quais se encontram fundadas na boa-fé contratual e na mais fiel
manifestação de vontade dos contratantes.
/I
.

As Partes Contratantes:

nmv—rroTp

a

0^^ (T çP •
-> Posto Seguro IV-Derivados de Petróleo Ltda. íincorporadal.

inscrito no CNPJ 13.694.205/0001-66, localizado na Avenida
Oceânica, Centro, Nova Viçosa/BA, representado por seu sócio Cirne
Nunes de Andrade Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n®
234.234, residente e domiciliado na Rodovia Elpídio Carlos de
Oliveira, 166, distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa, no
Estado da Bahia, cep. 45.928-000; daqui em diante, será denominado
simplesmente como Vendedor.

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

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

da Mata, Município de Nova Viçosa, no Estado da Bahia, cep. 45.928000; daqui em diante, será denominado simplesmente como
Comprador.

Cláusula 01

Objeto do Contrato

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

Cláusula 02

Preço e Forma de Pagamento

nO

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

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

a. Extrajudiciais:

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

2. Certidão Negativa do INSS;

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

(referentes aos últimos 03 meses);
4. Comprovantes de pagamento da contribuição
sindical do empregador (Sindicombustíveis Sindicato dos Revendedores do Estado da

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

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

7. Comprovantes de pagamento de toda a parte
contábil, fiscal e do recursos humanos da
empresa (folha de pagamento. FGTS, INSS,
tributos etc.);

8. Comprovantes de pagamento das obrigaçõ^£^]>P^
ambientais da empresa (Ibama etc.);
9. Licenças de (1) Bombeiro, (2) Ambientais e de
(3) Funcionamento da Prefeitura;

i a)

b. Judiciais:

1. Certidões de Distribuição dá:^üglí^a Federal
da Região do Estado da Bahia;

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

de Nova Viçosa/BA;
Cláusula 03
Imissão na Posse

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

4.1. A responsabilidade por todos e quaisquer tributos e encargos
relativos às quotas societárias adquiridas ou ao exercício das
atividades comerciais da empresa, com fato gerador até a assinatura

do presente, correrão por conta exclusiva dos VENDEDORES.

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

autoridades governamentais competentes ou que os mesmos venham
a ser lançados em nome do COMPRADOR ou dele exigíveis após a
data da assinatura deste contrato.

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

(i)

tributária

contribuições etc.);

(impostos,

taxaX

(ii)

trabalhista

(ações

judiciais

homologações extrajudiciais etc);

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

Municipal

de

Meio

Ambiente etc.);

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

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

1

&

vvi'

Cláusula 05
-w

Responsabilidade Trabalhista

..r^.

r.N

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

5.2. Os VENDEDORES obrigam-se a realizar todas as rescisões
trabalhistas de todos os atuais colaboradores da empresa POSTO
MONTEIRO, devendo portanto pagar integralmente todas as verbas
rescisórias devidas.

Cláusula 06

Irrevogabilidade

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

Disposições Finais

7.1. As partes declaram que manterão estrita confidencialidade

todos os dados, valores do presente instrumento.

1

j[

7.2. A inaplicabilidade ou nulidade, declarada por decisão judiei
irrecorrível, relativa a qualquer cláusula ou disposição do presente

instrumento, não prejudica ou altera as demais cláusulas e
disposições nele estipulados, continuando plenamente válido com
relação as partes não alteradas ou suprimidas por decisão judicial.
7.3. As Partes declaram que leram e entenderam todos os termos do
presente Instrumento Contratual, sendo certo que foram devidamente
assistidas por seus advogados e que estão bem esclarecidas quanto
às condições contratuais, razão pela qual o presente instrumento é
editado sob a égide da boa-fé contratual, expressando na forma mais
ampla a vontade livremente manifestada pelas Partes.
7.4. Não será admitida qualquer alteração dos termos e obrigações

deste contrato a não ser por aditamento contratual datado^ com a

assinatura de todas as Partes envolvidas no presente negócio\|^rrídico.
8. DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Nova Viçosá^^^d^\<da^\ ^
Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir toda e qualquer disputa que possa surgir entre as
partes, com base no presente contrato.

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

igual teor, para um só efefto, juntamente com as duas testemunhas
abaixo.
vereiro de 2020.

Posto da Mata/Nova

Pet.vLtda

inta Clara Abastpelmento

Iqçiedadedmcorporadorà

(empresa compradora)1

íiqdadè^cõmõrada
(empresaj^ndida)

Cime Nunes de Andrade

Cime Nunes de Andrade Júnior

CPF n» 214.281.158-20

CPF n° 294.837.578-94

l

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

wi.i«'5r>acE ifjscaiCAC

01.771,807/000.3-43

ktvicep

DATADH ABERIUOA

21/05/2019

CADASTRAL

FILIAU
Núi.in í:,\'.prc:;arial

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
rORTE

rnui o 150 Ê.^STAnELECIMErjTO IMOME DE FANTAJI/»)

DEMAIS

REDE CNA

ccoiooe DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAU
47.31-8-00• Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CODIGO E I5ESCHIÇÁ0 DAS ATIVIDADES ECCNOUICAS SECUNOARIAS

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

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
CÔOlGC EôíSCRiCÁO DA NATUR=2/,jurídica

206-2 • Sociedade Empresária Limitada
LOGítADOURO

NUMERO

AV OCEÂNICA

1.428

COMPLEMENTO

CEP

SAIHRCDISTRITO

município

UF

45.920-000

PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA

BA

I-NDERECO ELETRÔNICO

TELEFONE

ALBERTO,GAiViAS;REDCCNA.COM.BR

(73) 9944-3761

UITI; rEDúRATtVO KlÍI'ÔNS/WEL(EFRj

I SITUAÇÃO CADASTRAL
AÍ'1VA

DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/05/2019

MCniVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

,,^provado pela Instrução Normativa P.FB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/05/2019 às 12:24:38 (data e hora de Brasília).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

\/lCO'^

CNPJ: 01.771.887/0001-84

CIRNE

NUNES DE

ANDRADE, nacionalidade

brasileira, nascido em

31/07/1945, viúvo, advogado, CPF; 214.281.158-20, Carteira Nacional de
Habilitação: 01372266647, órgão expedidor DETRAN - SP, residente e

domiciliado na Fazenda Conjunto Boa Vista, s/n, Zona Rural, Nova Viçosa,
Bahia, CEP:45928-000, Brasil.
TATIANA

BRITO

DE

ANDRADE, nacionalidade

brasileira, nascida em

11/05/1979, casada em Comunhão parcial de bens, turismologa, CPF:

216.441.668-60, Carteira

Nacional de Habilitação: 02437481186, órgão

expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida Presidente

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

CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em

25/02/1981, casado em Comunhão parcial de bens, Advogado, CPF:
294.837.578-94, Carteira Nacional de Habilitação: 00637517339, órgão
expedidor DETRAN - SP. residente e domiciliado no

Rua Elpidio Carlos de

Oliveira, 166, Posto da mata, Nova Viçosa, - Bahia. CEP:45928-000, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE:
29201817947, com sede Avenida São Paulo, 162 , Itabatan Mucuri, Bahia,
CEP 45.930-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o n° 01.771.887/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n*

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA DE FILIAL
,«'•

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará
na Avenida Oceânica, 1.428, bairro ■Retrcnilio Leandro, município de Nqya
Viçosa - Bahia, CEP: 45920-000.

1'
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Certifico o Registro scb o n°â76S9nS3cm^t/'0S/201S
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84
OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é: - Comércio varejista de combustíveis pa.-.veículos automotores. - Comércio varejista de lubrificantes. - Comércio varejista
de mercadorias em lojas de conveniência e Transporte rodoviário de produtos
perigosos.
CNAE FISCAL

4731-8/00

-

Comércio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4729-6/02 • Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

DA RATIFiCAÇÃO E FORO

v

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

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração
continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consotida-se o contrato social, nos termos

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

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

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

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

216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186, órgão
expedídor DETRAN - SP. residente e domiciliada na Avenida Presidente

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

Rcq;81900000431230
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA
t

CNPJ:01.771.887/0001-84
Brasil.

CIRNE NUNES DE ANDRADE JUNiOR, nacionalidade brasileira, nascido em

25/02/1981, casado em Comunhão parcial de bens. Advogado, CPF:
294.837.578-94, Carteira

Nacional de

Habilitação; 00637517339, órgão

expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliado no Rua Elpidio Carios de
Oliveira. 166, Posto da mata, Nova XAçosa. - Bahia. CEP;45928-000. Brasil.

Únicos sócios da sociedade: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA., com
sede na Avenida São Pauio, 182, Itabatan, CEP: 45930-000. na cidade de
Mucurí - Estado da Bahia, registrada na Junta Comerciai do Estado da Bahia
sob o MIRE 29,201.817.947 em 17/04/1997, e Inscrita no
01.771.887/0001-84, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

CNPJ;

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA
•

O objeto social da empresa é; .

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
Comércio varejista de lubrificantes;
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência e
Transporte rodoviário de produtos perigosos
CLÁUSULA TERCEIRA
V.

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

\
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84

^ViÇO^

CLÁUSULA QUARTA

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

CAPITAL
SOCIAL

QUOTAS

PART.

CIRNE NUNES DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR

R$
RS

160.000,00
20.000,00

160.000

80%

20.000

10%

TATIANA BRITO DE ANDRADE

RS

20.000.00

20.000

10%

R$ 200.000.00

200.000

100%

TOTAL

CLAÜSULA QUINTA

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

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

A responsabilidade dos sócios ó restrita ao valor das suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela íntegrallzaçâo do capitai social, nos termos do
Art. 1.052, do Novo Código Civil.
CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da Sociedade compete aos sócios: CIRNE NUNES DE
ANDRADE, CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR e TATIANA BRITO DE

ANDRADE,

em

conjunto

ou

separadamente

podendo

assinar

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

passivo da sociedade, comprar e vender as mercadorias do seu gênero do
comercio, emitir notas fiscais, pagar e receber dívida, acertar contas

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

responder pela evicçâo, assinar recibos e contratos diversos, estipulando * /

cláusulas e condições, firmar compromissos e obrigações, .abrir e encerrar,
movimentar contas bancárias, financiamento/empréstimos, admitir e demitir'

Req:81900000431230
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA

CNPJ: 01.771.887/0001-84

empregados, fazer acordos, descontar duplicatas, notas promissórias, pagar
impostos, recolher o mesmo, fazer alterações contratuais, dar baixa em
documentos, arquivar, verificar, nomear procurador com os poderes Judiciais
para o foro em geral, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

,

CLÁUSULA DÉCIMA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

sócio falecido. Caso não convenha este critério, são pagos aos herdeiros oií
sucessores legais os seus haveres de capitai e lucros líquidos apurados até a
data do falecimento, dividindo o pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, a contar da data do falecimento, com os juros e acréscimos
legais.
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Chancela 59955609486523

Esta cópia (ol autenllcada digilalmante e assinada em 21/05/2019
por Tlana Reglla M G de Araújo - Secrelóría-Qsral

z<^ÍNCz
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SANTA CLA
ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ: 01.771.887/0001-84

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

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

Fiiial 2 - Localizada na Avenida Oceânica, 1.428, bairro Petronllio Leandro,

município de Nova Viçosa - Bahia, CEP: 45920-000.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
Impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a

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

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculatoy5ír\^.—i
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

Rcq; 81900000431230

Certifico o Registro sob o n"07659853 em 21/05/2019
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Nome da empresa SANTA CLARA ABASTECIMeNTO LIDA NIRE 29201817947

Este documento pode ser venlicarto em hHp:í/regm.juoeb.ba.50v.br/AUTENTICACAODOCüMENTOS/AUTENT!CACAO.aspx
cnancela S9955609486523

Esta cápia foi aulentícatía digiiaimente c assinada em 21/05/2019
porTtana Regíla M G oe Araujc • SecrcCtns-Gerai

Í3ENC/4

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

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.(Art. 1.011, § 1®. CC/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos neste contraio são resolvidos com observância dos

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

CLÁUSULA DÉClf^A OITAVA

Os sócios respondem solidariamente pelas obrigações sociais da empresa na

proporção das quotas subscritas do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Fica eleito o foro da

cumprimento dos direitos

rca de Mucurí - Bahia, para o exercício e o
gações resultantes deste contrato.
ntratados, assinam este instrumento.
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Nome da emproaa SANTA CLARA aSASTKCIMÊNTO LTPA NIR?. 29201817947

Este documanto pode ser verificedo orr. h;tpt//regiii.Jijceb.ba,g.ii/.bi/AU7ENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 599S560948ÔS23

Esta cópia foi auientlcade (Jicllalnwnte o assinada em 21/05(2019
por TIana Regila M G de Araújo • fiociTítrrií-Geral
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Nome da empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA NIRE 292Ü1817947

Este documento pode ser verificado em htlu-V/regTi.Jucíib.bo.gcv.L-r/ALTENTICACAODOCUMENTDS/AUTENTICACAD.aspx
Chancela 59955609486S23

Esta cópia foi autenticada dlgltalmenta e assinada em 21/09'20I9
por TIana Reglla M G do Araújo• Secrotária-Goral
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TERMO DE AU TENTICAÇÃO
\(iME DA i-:mp»ksa

SANTA CLARA ABA.S ITICIMF.NTO LTDA

PUOTOCOLO

196833167.(19/05/2(11!)

AM)

IIOI-AI.TTUACAO
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023 - AIIKRTURA DE ITIAAL NA DF DA SEDf.

MATIIIZ

NtHI-:íi2ülSI7y47
CNl'J'll.77l,«S7.f)!)0i-S4

Cl-IM IIMCO O REGISTRO EM 21/05/2019
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EVENTOS

051 • t:ON\Sf)LiD.-Ü;AO DlI CÒNlilATO/éSTATUTÓ ARQUIVAMENTO; 97B59853
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1

'- ;■ '

—--fHr•.

íí-:V

FILIAIS

NliU: 20901310276
CM'.I l)l,771.SX7;0ail3":fi

^■VI;NTO 023 • ABERTURA DU FILIAL NA U)'ÜA SEDE

H. n.

TIANA R.ECÍILA M G DE A1L\UJ0
Sücrciárift-Gerni

I
Junta Comeicial do Estado ds Bahia

21/05/2019

Csrtiíico o Roíilstro cob o n® 97fí59853 sm 21/í)ã'201s)
Prolocolo 1S6833757 tí s 09/05/2010

Nome da empresa SANTA CLARA AkIASTECIMENTO LTDA N>RE 292015379-17

Este documento pode sei verifics-do cm btlo://reg!n.juc3b.bB-0-v.br/Alj7ENT!CACAODOCUWENTOS/AUTENTlCACAO-aspx
Chancela 59955009455523

Esta cópia foi autenticada cJlgiialments o assinada em 21/05/2019
por Tiana Rogita M G de Araújo - Sncetfirlrj-Gerai

196833167

S
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

PROTOCOLO

I96833I67 - 09/05/2019

ATO

002-ALTERAÇAO

EVENTO

023- ADERTl/RA DE FILIAL NA VF DA SEDE

MATRIZ

^HjIRE 292Õ18Í794*7
CNPJOI.77I.887/OOOI-84
CERTIFICO O ROOISTRC EM 21/05/2019
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Protocolo 196833167 de 09/05/2019

Nome da emprese SANTA CLARA ASASTECIMENTO LTDA NiRE 29201817947

Este documento pode ser verlRcado em ht{p'y/regln.)uceb.ba.gov.br;AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 590S5S09486S23

Esta cópia foi autenticada digitalmento e assinada em 21/05/2019
por Tiana Reglla M G de Araújo • Secrctúria-Gcral

Co/multa Raguisrfdada do Empregador

21/05/2020
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CAIXA 5COt-J'::Mu:..\ r-T-CIfíRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição;

"bl.771.887/0003-46

Razão SocialSANTA cura abastecimento ltda

Endereço:

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

A Caixa Econômit^ Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.035,-'de.11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Valldade:ll/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031101490254569803
Informação obtida em 21/05/2020 15:47:50

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

hltpa;//eon8ull3<rt.caixa,gov,brycon8tjlüiryf/pagos'cofiSull0Empro3ao:f.|f.f
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.771.88'7/0003-46
Certidão n°: 11630975/2020

Expedição: 21/05/2020, às 15:11:27

Validade: 16/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional 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.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

^"'i'

I
!

AV. OCÊANICA,2994
ABROLHOS - NOVA VIÇOSA - BA

CEP; 45920-000

CNPJ: 13.761.631/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000139/2020.E

Nome/Razáo Social: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
Nome Fantasia;

REDE CNA

Inscrição Municipal: 000051070
Endereço:

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003-46

AV OCEANICA,1428
PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA•BA

CEP:45920-000

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em

21/05/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 20/06/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 06000048804100000S3609030Q00139202005210

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

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

Impresso em 21/05/2020 âs 13:17:17

REVENDEDOR REVENDEDOR Csrtiíicado de Poslo Revendedor

21/05/2020

N 'V.A-;

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR
^ VtOCfit

1 Razão Social

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA

i CNPJ

01.771.887/0003-46

i Número de Autorização

PR/BA0199410

i Número Despacho

ANP N''37B

j Data da Pubiicação

12/05/2020

. Endereço

AVENIDA OCEANICA -1.428 -

PETRONILIG LEANDRO • NOVA VIÇOSA - BA

^ A Agência Nacional do Petróieo, Gás Naturai e Biocombustíveis. no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n"
41, de 06 de novembro de 2013.

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

I

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

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela internet, no site da ANPiwww.anp.gov.br

hllps;//postos,anp.gov.br/CertificadoProview,aso

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

V v'ií7^''àLi, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
"•^-ír"'j.Tí''

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

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

Esta certidão ó 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 eie vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a' a 'd* do parágrafo único do art, 11 da Lei n'8,212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hllp://rfb.gov.br> ou <http://>/ww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:55:31 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 08/08/2020.

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

Emissão:20/05/2020 11:02

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARU DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emtllda para os ofoltos dos arts. 113 e 114 da LoI 3.956 do 11 de dezembro de 1981 • Códig
Tributário do Estado do Bahia)

Certidão N®: 20201463199

RAZAOSOCkM.

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ

inscrição êstaoual

01.771.887/0003-46

158.180.502

Fica certificado que não conslarn, alé a presénle data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, reialivas aos tribulos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á Inexistência de débitos, inclusive os Inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda

do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormenre.' •

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

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPEtORIAS

FAZENDArIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http;//www.sefaz.ba.gov.br

VáHdB com s spreseniaçáo «injunle do canão originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Pásíno 1 de i

ReiCcrtldaoNcgative.ipt

MUNiCfPlO OE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARrflF.» .iDUÍmCO

3viço^

Processo Admínisiralivo n". 814/2020.

Pregão PreseiTcial SRP n®.146/20l9.
Soliciianlc; Secretaria Municipal de Adininisiração.

Origem; Comissão de Licitação.
DtRKITO

administrativo.

LICITAÇÃO

E

CONTRATO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INCORPORAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL. 1 - Admissibilidacic. Ari, 78, inciso VI d.i Lei

1. Relatório.

Os presentes autos vieram para emissão do parecer ao Processo cm epígrafe, Iniciado com a

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

b) Requerimento e documentos da empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA;
c) Documentação sobre a incorporação;
d) Edital;
e) Contratos.
Eslc c o breve relatório. Passo a manírcsfar-mc.

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

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

A empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA informa através de
ofício encaminhado à Secretaria de Administração que foi incorporada pela cmprc.sa SANTA

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

Desta forma, o objetivo do presente parecer é saber se pode ser transferida u responsabilidade
pela execução do contraio à empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA devido à
incorporação da contratada POSTO SEGURO ÍV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
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Cumpre dcsia forma trazer o conceito sobre incorporação que, de acordo coTffo ari. 227 da
Lei de Sociedades Anônimas,"(-) c a operação pela qual uma ou mais sociedades sâo absorvidas

por outra, que lhes .sucede cm iodos os direitos c obrigações". Na mesma linha, o Código Civil cm
seu ail.l.l 16 nos diz que "na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede cm todos os direitos c obrigações, dcvcnilo todas aprová-la, na forma estabelecida para
os respectivos tipo".

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

a sociedade incorporada desaparecera, c será sucedida cm todas os seus direitos c obrigações pela
sociedade incorporadora",(Ramos. André Luiz Santa Cruz. Lmpresarial csquematizado. 3. Ed.rcv.,
atual, c ampi,• Rio do Janeiro: Forense; São Faiilo: Método, 2013. p. 374).
w

Sobre o tema, o art. 78 da Lei 8.666/93,cm seu inciso VI, diz que "constitui motivo para a

rescisão do contrato a subcontrataçüo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrcm, a cessão ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão c incorporação, não
admitidas no edital c no contrato",(ncgritci).

Como se vcrilica do texto legal, a incorporação, por si só, não é motivo para a rescisão do
contrato administrativo. A rescisão contratual cm razão de Incorporação da empresa contratada

apenas se Justirica, se não admitida no edital c no contrato.
Pela simples leitura do inciso IV do arl. 78 da Lei 8.666/93, não sc pode inferir que seja uma

OK

proibição de plano. Para tanto, sc valemos da jurisprudência dos nossos Tribunais de Contas c cm
especial a do Tribunal dc Contas da União - TCU.
O Egrégio Tribunal de Contas da União ao longo dos anos vem ílexibilizando seu
entendimento acerca da possibilidade de cessão, fusão c incorporação. Desta fonna, através dos

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

9.2.1. c.ste Tribuiiní iião encontra óbices a que a empresa Canitcr
Construções c Empreendimentos S/A, resultante da cisão da empresa
Terçam Engenharia c Empreendimentos Lltla., venha a celebrar o

contrato resultante da licitação n" 32/02-6, Lote I, desde que:
9.2.1.1. no processo dc contratação, rcsic efetivamente comprovado o
atendimento, pela Camicr, de todas as condições dc habilitação c qualificação
previstas
no
edital
licitaiório;
IViginii 2 dcT»/
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9.2.1.2. haja c.xprcssa previsão no corrc.spondcntc tcnno de cisão no sentido
de que a Camter Construções e Emprccndimenlos S/A é a legíllma sucessora
da Terçam Engenharia e Empreendimentos Ltda. relativamente aos direitos
advindos da referida Concorrência n° 32/02-6. loto 1;

9.2.1.3. o eventual contrato seja celebrado nos exatos termos previstos no
edital da citada Concorrência c da proposta apresentada pela Terçam,
vencedora

do

certame

relativamente

ao

Lote

1;

c

9.2.1.4. não haja outros óbices legais e permaneça o interesse da
administração
na
efetivação
da
contratação;
(...)(Acordào 113/2006 - Plenário)
(...)
9.4. comunicar à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária c
Abastecimento do Distrito Federai - SEAPA/DF que este Tribunal não

encontra óbices a que a Construtora LJA Ltda. dê pros.scguimcnto à
execução do Contrato n"fl01/2()01-SAA/DF,celebrado cm decorrência do
Edital de Concorrência Pública n" O01/2000-CEL/SAA/I)F, desde que:

^

9.4.1. no processo referente ao aditivo contratual reste efetivamente
comprovado o atendimento, pela Construtora L.IA Ltda., de todas as
condições de habilitação c qualiftcação previstas no edital licitatório;
9.4.2. o eventual aditivo ao contrato seja celebrado nos exatos termos

previstos no edital da citada Concorrência c da proposta apresentada pela
antiga Construtora Gautama Ltda., vencedora do certame;
9.4.3.

não

existam

outros

óbices

legais

e/ou

judiciais;

c

9.4.4. permaneça o interesse da Administração cm dar continuidade ao
contrato

em

referência,

resguardado

o

interc.ssc

público;

9.5. alertar a 4" Sccex que ressalte, no oficio que vier a ser e,\pedido, que a

inexistência de óbices a que a Construtora LJA Ltda. prossiga na execução do
contrato se refere exclusivamente à questão discutida nos autos (pretensão
suscitada peta Construtora LJA Ltda. em face do que foi acordado no
documento Protocolo e Justificação de Cisão Parcial de fis. 51/66),

permanecendo inalteradas eventuais restrições que tenham se originado de
outras irregularidades;

(...)(Acordão 2071/2006-Plenário).

Sumário:

CONSULTA.

POSSIBILIDADE

DE

ALTEIUÇÃO

SUBJETIVA DE CONTRATO CUJA CONTRATADA PASSOU POR

CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO EM EDITAL, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
PREVISTAS
NO
ACÓRDÃO
1.I08/2003-PLENÁRIO.
CONHECIMENTO. RESPOSTA AFIRMATIVA. COMUNICAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. Nos termos do art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, se

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

vigcntes contratos cujas contratadas tenham passado por processo de cisão,
incorporação ou fusão, ou celebrar contrato com licitantc que tenha passado
pelo mesmo processo, desde que: (1).sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos dc habilitação exigidos na licitação original;(2)
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; (3) não haja
1'ÚgilMjdij
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prejuízo à execução do objeto paciuado; c (4) haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.(Acordão 634/2007- Plenário)
Não poderia deixar de trazer parte do voto do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, relator do
Acórdilo TCU n.° 2071/2006,que assim, naquela oportunidade, sc posicionou da seguinte forma:
[...]

5. Acerca da legalidade de fusão, incorporação ou cisão em contratos
administrativos, frente ao disposto no art. 78, inc, VI, da Lei n® 8.666/93, o
TCU entendeu,cm consulta formulada pela Câmara dos Deputados, por meio
do Acórdão 1.108/2003 do Plenário, que é possível a continuidade dos
contratos, desde que sejam observados os seguintes requisitos: - tal
possibilidade esteja prevista no edital e no contrato; - a nova empresa cumpra
os requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação; c - sejam
mantidas as condições originais do contrato.
o

6. Vale dizer, acerca do primeiro requisito, que o Tribunal vem evoluindo
para considerar que, restando caracterizado o interesse público, admite-sc a
continuidade do contrato, ainda que não prevista a hipótese de reorganização
empresarial no edital e no contrato. Essa é a posição, aliás, da Unidade
Técnica, do autor da representação e do órgão contratante do Distrito Federal.
Ademais, está contida no recente Acórdão n° 113/2006 - Plenário.
7. Penso ser louvável a evolução jurisprudência! ocorrida no TCU sobre essa
matéria. A dinâmica empresarial inerente a um mercado competitivo e
globalizado, que impõe a necessidade de alterações na organização da
sociedade para a sua própria sobrevivência, não pode ficar engessada por falta

de previsão, nos contratos administrativos, sobre a possibilidade de alteração
organizacional, por meio de cisão, fusão ou incorporação.
8. A proibição de alteração da organização da sociedade contratante com a
Administração Pública poderia, ao contrário do desejado pela norma,levar ao
seu enfraquecimento e, assim, oferecer riscos à plena execução contratual.
9. E sabido que, nos contratos administrativos, a Administração Pública
participa com supremacia de podcrcs na relação jurídica, com suporte no
objetivo de fazer prevalecer o interesse público sobre os interesses

particulares. E para isso, a Administração dispõe de prerrogativas, entre elas
a possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os
ajustes c de aplicar sanções legais.

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

11. A rescisão há de ser aplicada quando a hipótese prevista no dispositivo
mostrar-se inconveniente para o sendço público ou quando ferir os princípios
básicos da Administração Pública,(grifos nossos).
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Nesta linha dc intclccção, o doutrinador Marçal Justcn Filho, explica que apenas se impõe a
rescisão contratual, cm ra^xio de incorporaçi"io da contratada, caso demonstrado pela Administração o

prejuízo que esta operação podcrti causar:
"A mutabilidadc do contrato adininislralivo retrata essa dinamicidadc da

realidade c c rcllcxo do princípio dc que a siluaç.ão exislcittc no momento da
contratação (rcctiiis. da licitação) não pode ser conyelada ou tomada
inalterável, A dinamicidadc da ícalidade exige que as soluções mais
adcquarlas a satisfazer o interesse público prevaleçam sempre. (...) A

incorporação, fusão ou cisão podem ou não frustrar o cunho personalíssimo
da contratação administrativa, c a Administração deve sempre demonstrar o

prejuízo que estes eventos causem na execução do contrato. Ainda quando

inexistir vedação expressa no instrumento convocatório, essa operações dc
reorganização empresarial podem acarretar a rescisão do contrato se forem

^

instrumento dc Ihisiração de regras disciplinadoras da licitação, o que devcrxi

vi/

ser evidenciado caso a caso".(Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei dc

Licitações e Conlralo.s Administrativos, 5" cd., São Paulo, Dialclica,]998, p.
548).

Vale ressaltar, ainda, que a contratada informa, dc acordo com docutncntação, que a

incorporação em análise não implica cm dcsconlinuidadc do contrato cm epígrafe; cujo serviço do
qual é objeto permanece sendo prestado nas mesmas condições.

Assim, uma vez presentes os requisitos exigidos pela Corte de Contas para a manutenção dc
contrato no caso de incor]3oraç3o, caberá ao órgão avaliar a oportunidade e conveniência dc manter
ou rescindir o contrato.

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

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

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

Nesse diapasão, lem-sc([uc c possível, ctn tese, a eomiiiuidadc do conlralo, através dc termo

aditivo, desde que a Adtninisiração certiilciue-se de que a incorporavão promovida não acarretará
prejuízo para a execução do contrato, e somente se mantidas todas as condições inicialmente
pactuadas, inclusive no que tange aos requisitos dc habilitação c qualificação técnica.
Avenida Oceânica, n? 2994-Bairro Abrolhos-Nova Vlçosa/BA-CEP.:45,920-000
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l'oi' lliii. acrcsccnlo C|oe o pavcccr que subindo ncsic moinento lulo ó viiiculantc. pois nas
palavras cic Casparini "o iiarcccr viiidihmie é. no niiniino. esiranbo, pois se a autoriciaüe cninpclcmc
para decidir há dc observar suas conclusões, cio deixa do ser parecer, opinião, para ser tiecisão"
(CiASI'ARIN'1. l.)iógencs. Direito Adniiiiislralivo. H.ed.Rditora Saraiva. 2003.p. X7),
lísle é meu iiarcecr.

Suhmeio-o ã apreciação da autoridade má.xima deste Municiirio.
No\'ii Viçosa. 23 de junho tic 2020.

ÍOanie! Teles Carvalho Mttchado
Advomido-OAB/BA 28,109
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CoiiinUo H" 2274/2020

CONTRATO PARA

FORNECIMENTO PARCELADO

DE COM15USTÍVEL, REFERENTE A REGISTRO DE

3 9.

PREÇOS N" 146/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE

S. I

UM LADO, O município DE NOVA VIÇOSA/BA,

5 3

b-«,

COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO, A EMPRESA POSTO

.

■§n
n

SEGURO IV- DERIVADOS DE PETÓLEO LTDA.

•

r

• >

I c

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA (BA), pessoa juridita dc direito público interno, inscrito no CNPJ sob

o

o ii". 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica. n"2994, Bairro Abrolhos - CBP 45.920-000 dc

o

Nova Viçosa - DA. neste ato, representado por sen Prefeito. Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro,

iã

>

divorciatlo, comerciante, inscrito no CPI- sob o n" 050.967,745-20, domiciliado na Rtin Sâo Benedito n" 255,
bairro Centro, Posto da Mata. Nova Viçosa-BA. CEP: 45.92S-000, com cooparlicipação do FUNDO

•

n

35
c
• N

MUNICIPAL DE EDUCAÇ.ÃO. inscrito no CNPJ sob o n". 29.725.551/0001-02, com sede na ã Avenida

• s

Oceânica, n®. 2994, Abrolhos I, na cidade dc Nova Viçosa - BA,CEP 45.920-000, Nova Viçosa/Bahia, neste
ato, representado por sua Gcstoni Sra. NATALIA CAUOLINO COSTA PEREIRA, inscrita no CPF sob o

s

s
X

• >

n®. 704.946.497-04, doravante denominado CONTRATANTE a do outro lado a empresa POSTO

SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica dc direito privado, inscrita no

g s

CNPJ sob n° 13.694.205/0001-66, situada na Avenida Oceânica, n® 126, Centro, Nova Viçosa, Bahia, neste

e, D

ato. representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDILVDE JÚNIOR,

brasileiro, casado. Sócio

Administrador, inscrito no CPF sob o n® 294.837.578-94, RO n® 234340 SSIVSP, denominada
CONTRfVTAD.A, firmam o presente contrato, para aquisição c fornecimento de bens de consumo descritos
na Cláusula Primeira, constante no Processo Administriilivo ii°. 650/2019, Pregão Presencial P/Sístcma
dc Registro dc Preços n°. 146/2019, regendo-sc pela Lei Federal n® 8.666, dc 21 de Junho de 1993, Dccreio

t s

I?
I=
pa

'

£ 2

t

>
z

Municipal n® 650/2018, Lei Federal n" 10.520/2002 c suas alterações posteriores, assim como pelas

g

condições do edital referido, pelos termos da proposta c pcLns cláusulas a seguir expressas, definidoras dos

8

direitos, obrigações c responsabilidades das parles:

>

r

>
r

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OB.IETO:

2

C
D
>

1.1.- Constitui o objeto deste contrato o forneeinicnto parcelado de combustíveis automotivos para atender
as demandas do FUNDO MUNICIPAL DE DUCACÂO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS na Sede do Município e/ou demais Distritos, confonne

a

cspecincnções, quantidades c preços descritos no Anc.xo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Sistema de Registro

o

dc Preços n®. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata dc Registro dc Preços n® 195/2019 vinculada a este
contrato.

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

supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licilação, dc ate 25®/g (vinte c cinco por cento) do
valor inicial atnalÍ7iido do contrato, conforme Art. 65 da Lei n® 8.666/93 com suas iiltcriorcs alterações.
§ 2® - A presente contratação está sendo formalizada dc forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema dc Registro dc Preços n® 146/2019, com base na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de Junho de 1993,

Decreto Municipal n® 650/2018, Lei Federal n® 10.520/2002 e suas alterações, Decreto n® 7.892/20)3 que
Regulamenta o Sistema dc Registro dc Preços previsto no nrl. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
2.1. - O valor total estimado do contrato c dc R.S 60.204,00 (Scs.scntn mil duzentos c quatro reais). O valor/

mensjil a ser pago está condicionado á sua efetiva nlilização no prazo temporal, calculado pela mu[tipIÍcação|
do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens;
Av, Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - EsUdo da Bahia - CEP; 45920-000- Tol.; (73) 3208-1124
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NON A VIÇOSA - HA-SEI)K IK)MVMCÍPIO IVOU DEMAIS l)lSTmTO!>l'Íl-.ll^'^
ITEM

DESCIUCÃO DOS ritODinOS

UNI).

(2UANT.

Valor Uiiil*

Valor Tulul

1

GASOI.INA COMIHÍSTÍN EI. COMIM. AbasiccimciHi)im Scilc do
iMuiiicí|>io c/dd demais IlisiríUis. (POSTO SKClIltO IV -

LTS

7.000

RS 4.29

RS 30.030.00

LTS

4.500

RS 3.68

RS 16.560.00

LTS

2.500

RS 3.77

RS 9.425.00

LTS

65

RS 25.50

RS 1.657.50

LTS

35

RS 34,00

RS I.I90.00

LTS

35

RS 21.00

RS 735,00

DKKIVAIIUS DE PE'IKÒI.EO I. TDA)

(^I.KO DIF.SEL .S5UII. Ahasiccimcnli) na Sede do Miiiiirí|>io c/ou
3

demais Diilriios. (PO.SIO SECITIO IV - DEIUVADOS DE

PF.TIIÓI.EO I.TDA)
ETANOI. HIDRATADO. Ab-vcleciiiienUi na Scile dii Miitiieipio doa
7

demais Disirilos, (POSIO SEOtTU) IV - DEIUVADOS DE

PE I IIÓI.EO I.TDA)
OI.KO

PARA

PRCMIUM

.MOTOR

(GASOI.INA)-

SEMi-SINTÉTICOS

COM

LUUUinCANTE

MAIOR

PODER

DE

i.!Mi'i;zA n MHNüR iormaçAo de depósitos nos
IA

Cn.INDROS E VÁI.VUI.AS. PROPORCIÜNANIK) AI.TO
RiiNDIMENTO DO VEÍCULO E MAIOR DlJRAHIl.lDADI: DO
MOTOR. RECOMENDADO PARA DIVERSOS MODELOS DE

veículos de passeio C UTILITÁRIOS NAS MAIS VARIADAS
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CLASSHTCAÇÀO: API SN.
VISCQSIDADE:SAE l(IW-in E l5W-)().

0l.i:0 PARA MOTOR (DIESICL) - LUnilNTCAN TI- PREMIUM

.SINTÉTICO
MUl.TIVISCO.SO
QUE
SUPERA
AS
ESPECM-ICAÇÕES MAIS AVANÇADAS DA CATEGORIA,
INCLUSIVE DAS PRINCIPAIS MONTADORAS Dl: VEÍCULOS. H
RECOMENDADO

PARA

OS

MODERNOS

MODELOS

DE

VEÍCULOS A DIESEI. i; QUE OPERAM EM CONDIÇÕES DE
ELEVADA
17

SEVERIDADE

CO.M

OU

SEM

SISTEMA

DE

TIUNTAMENTO DOS OASES DE ILSCAPE COMO E<iR (SISTEMA

DE RECiRCULAÇÃO DE GASES) OU .SCR (REDUÇÃO
CATALÍTICA SELETIVA)PARA 0 CONTROLE DAS EMISSÕES.
ATENDE
AOS
REQUERIMENTOS
CONFORME
ESTAHELECIDOS PARA OS MOTORES EURO S. EURO 3 E

ANTERIORES. CLASSilTCAÇÀO; ACEA E4/E7-I2. SCANIA I.DF2/1.DF.3. M/\N M 3277. Ml) AP1'RÜVAL 22S.5. RENAULT RVI

RL»-2/RVjR.\D,

VOLVO

VDS-3.

.MACK

EO-N,

VISCOSIDADE:SAE lOW-lO.

OLEO ?/ CA.MÜIO - LUlIRIl-TCANTE MINERAL DESTINADO

ÀS CAINAS DE TRAN.SMISSÀO E DE ENGRENAGENS
MtPOIDES

IS

DE

EIXOS

TRASEIROS

QUE

Ol-EREM

EM

CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLCXjIA
PROIDRCÍONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE
PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO. É ADEQUADO PARA USO
EM UMA AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS
AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA. TRANSPOR TE DE CARGA E
DE

PASSAGEIROS,

CL/\SSIFICACÀO:

API

OL-S

E

MIL-L-2I05D

VISCOSIDADE: SAE SflW-Vü E .S5W.|4n.90.140 E 2í(i.

OLEO P/ DIRF.ÇAO- OLEO luhhii-icante hidráulico

INDICADO PARA USO EM TRANSMISSÕES AIITOMÁTICA.S,
TRAN.SMIS.SÔES MANUAIS E SLSTEMAS DE DIRP^ÇÃO
19

HIDRÁULICA
DE
VEÍCULOS
CIASSIITCAÇÃO; APROVADO

LEVES E PILSAIXIS.
FORMALMENTE PELA

17

LTS

R$4g4,S0

RS26J0

MERCEDES-ÜENZ DO HRA.Sll. .SEGUNDO NORMA Mi) 236.2.

ATENDE À NORMA GM TIPO A SUFIXO A.
OLEO VI FREIO- FLIJIIX) SINTÉTICO DE ALTO ["ONTO DE

niIULIÇÃO. ATENDENIK) A ESPECIFICAÇÃO IX5T 4. PAFU\
20

USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMIIOR (COM
OU
SEM
AOS)
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS.

LTS

7

RS 17,00

RS 119,00

Cü\SSIiTCAÇÃO:SAI; J 17(13 E J 17ai, FMVS-S-116 DDT4. ABNT
NDK
9292
TIPO
4
VISCOSIDADE;SAE J 1703.

E

MDDDUl.

7760.30.

VALOR TOTAL RS60.204,00(SESSENTA MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS)

Av. Oceânica, n'2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia -CEP; 45920.000- Teí.:(73)3208-1124
Página 2 de 7

Rcsulliuitc (Ias qiiiuUitladcs coiistanlcs íIsí propostn <lc Preços, ohjclo; <|iV Edital <í()"~t*fcgão
Prcseiic5ul/SRP N" 146/2019, cniironuc ala ile negociação fcila pelo prcgoeirõ e'Ata de Regislro de
Preços Ji" 195/2019.

d o

2.2.- O preço proposto é irreajnsiávcl. durante o prazo de 06(seis) meses, contados da data de apresentação

S, E
2i

b* tn'

da proposta, por força do disposto na legislação em vigor.
2.3.- Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal dc Finanças é necessário a apresentação d.a(s)
nota (s) nscal(is), acompaniiado do atc.stado dc recebimento, dentro do.s prazos c qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação c o pagamento será clelimdo até o 10°{décimo) dia útil,
após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas dc Certidões Negativas Conjunta de

s

i|
g». n

p
il

Débito dc INSS e Fazenda Federal. CND Trabalhista, FGTS. Certidões Cstadiia! e Municipal do domicílio

|s

ou sede do liciiante, devidamente atualizadas.

2.4.- A empresa optantc pelo SIMI'I,F,S NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota llscal a

è N

comprovação da mencionada opção.

5 O

2.5.- O CONTR/VrANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

3 m

devidos pela CONTRATADA,cm dccorrcncia de inadlmplcmento contratual.
2.6.— Ncniiiim faturamento da CONTRATADA será processado sem que lenha sido previamente emitida a

o >

3 7i

b. O

respectiva Ordem dc fornecimento;

2.7.- Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA c ao FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO o direito dc deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de
multas, importâncias correspondentes a:
2.8.- Despesas relativas à correção dc eventuais faiiins;

tS

Is
1i
z

2.8.1.- Dedução relativa às entregas dc sua responsabilidade não executadas;
2.8.2.- Débitos com a Administração Municipal.

ES
n

2.9.- No.s preços oícilados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas

decorrentes de transportes, seguros, impostos, ia.\as de qualquer natureza c outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou vciiiiam a implicar no íicl cumprimento deste instrumento.

r

1°
5 1/1
a- H
w >
>

i
m

2.10.- Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ c/ ou Recibo, o referido

f

documento será imediatamente devolvido para siibsliluíção e/ou emissão dc Nota de Correção, ficando
csiabciceido que esse intcn'alo dc tempo não será considerado para efeito dc qualquer reajuste ou atualização

s
s
s

s

do valor contratual.

Q

2.11.- Ocorrendo reajustes de preços, autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, através do
Departamento Nacional de Combustíveis, os mesmos poderão ler os valores eonlralados reajustados

mediante previa autorização do CONTRATANTE na forma prescrita no art. 65 da lei 8666/93.
2.12.- Os rcaliiihamenlos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contraio, somente

se darão com a observância dos procedimentos abaixo, observando-se 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 novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas dc notas fiscais de
compra que comprovem os índices reivindicados.
2.12.2.- Na análise do pedido dc revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a vcríílcnção

dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas

de reconhecido poile mercantil, scr\'iços c/ou prestadoras, dos mesmos ou similarc.s, realizada pela própria
unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, ulilizando-sc, latnbétn, de índices setoriais ou outros adotados

pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimcnlo ou indeferimento da alteração solicitada, s<^
instniída da justificativa da escolha da Administração no prazo dc 5(cinco)dias úteis para cada.
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CLÁUSULA TERCEIIUV - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

--i:- ---

3.1.- As despesos dccorrcnles do presenlc contraio correrão à conta das seguintes dotações orçnmc
Poder

2

Execuiivo

Oruão

5

Seerciaria

501

Unidade

50101

Fundo Mimicipal dc l-.ducaçao dc Nova Viçosa
Secretaria Municipal dc Educação. Cultura e Desportos
Fundo Municipal de Educação

Atividade

2.023

Gestão das Atividades Adininistraiiv.as da Educaçtlo

Elcmuntü

3390.30.00

Mítieritil de Coiistiino

Fome

01

Educação 25%

Poder

2

Executivo

Oruão

5

Fundo Municipal de Educação dc Nova Viçosa

Sccrctari.i

501

Unidade

5010!

Secretaria Municipal dc Educação, Cultura c Desportos
l'iindo Municipal de Educação

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Material dc Cousiiinn

Fome

01

Educação 25%

19

Fundcb 40%

Poder
Orcão

2

Executivo

5

Seerciaria

501

Ftmdo Municipal dc Eductição de Nova Viçosa
Secretaria Municipal dc Educação, Cultura c 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

Fundcb 40%

CLAUSULA QUARTA-VIGÊNCIA,EFICACIA C PRORROGAÇÃO 1)0 CONTRATO:
•1.1. - A vigência do presente scni de 02 dc janeiro de 2019 a 31 do Julho dc 2020 podendo ser prorrogado,
de comum acordo entre as parles e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a
verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso 11, do art. 57, da Lei n" 8.666/93,

bem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Adininistmção, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o
icnnino antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notificaç.ão previa com prazo dc 30 (trinta) dias
para a rescis.ão, sendo que cm t.Tl hipótese será devido a CONTILVTADA, o pagamento, se iiouver de saldo
referente a execução dos scndços.

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

5.1.1.-A CONTILATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5.1.2.- A CONTILATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a c.xecução deste Contrato, bem como, pelos encargos
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Página 4 dc 7

0

1

Ni)VA
irabalhislas. prcvidciiciários. fiscais, sccurilãrios. comerciais c outros fins. a eles não sc vinculando a
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade:
5.1.3." A CONTRAT.ADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prcjuí/os causados à

Isn

Q.

iõ

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, imperícia ou impnidência. na

b-®»,

execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos c/ou empregados, não excluindo ou

II

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhanicnto feito pela CONTRATANTE ou por
seus prcpo.stos;

5.1.4.- A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
5.1.5." A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as iiecessidacles de
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
5.1.6.- Kceonlieeer os direitos da administração, cm caso de rescisão ndininistrativa prevista no Artigo 77 da

<

fi

O* s

P
£ o
3Ç
85
s >

Lei 8.666/93:

5.1.7." A CONTR.\TAD.A deverá manter, diiraiiic toda a cxcciiç<ão cio contrato, todas as condições dc

ís

habilitação c qualificação exigidas na licitação, eonfomic previsto no an. 55, inciso XII da Lei n® 8.666/93.
5.1.8." Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fbrtuÍlo.s e dc força maior,
dentro do pnizo de 2(dois) dias úteis após a verificação do falo c apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, cm ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data dc sua ocorrência, sob pena de não serem

3 O

§- s

h
9. ^

considerados;

cc 9

5.1.9."A CONTRATADA flca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrcscimos ou

11
Vi Cj

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicial

o o

atualizado do contraio para os seus .acrcscimos,
5.1.10." Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital c Contrato.

li

5.2." DA CONTIU TANTE:

5.2.1." Pagar conforme estabelecido na Cl<áu.suia Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contr.ato. na inlcgralid.adc dos seus lermos;

5.2.2. - Os fornecimentos serão acompanhados c fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais
ordenadores das despesas, segundo as unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substilui-lo,
que anoiani em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, detcnniiiando

ig
w >

o que for necessário à rcguíarizaç.ão das faltas ou defeitos obsen'ados.
5.2.3." Poderá a fiscalização ordenar a suspensão lotai ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,

5

dentro de 48(quarenta c oito) hüra.s, as reclamações que fizer, sem prejuízo dc outras sanções que possam se

s

s
>

i
o
W

a

aplicar a CONTRVTADA.

S

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

servidora

Jêssica dc Oliveira. Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria n®.

003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como, comimicnr às autoridades competentes qualquer eventualidade que

gere a ncccssid.adc dc medidas dc ordem legai c/ou adinini-strativa e a fiscalização do contrato caberá a
servidora Camila Santos Boninscgna Oliveira, inscrita no CPF sob o n°. 019.439.475-11, matrícula n® 7058.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
7.1." O CONTRATANTE poderá modificar unilatcralmcnte o presente contrato para melhor adequação das
finalidades de Interesse píiblico, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:
8.1." A CONTRMADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,em caso de rescisão administraliva

previstos no ait. 77 da Lei Federal n®. 8.666 de 21 de junho dc 1993.
Av. Oceânica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa- Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Tel,:(73) 3208-1124
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CLAUSULA NONA-DA RESCISÃO:
§ ^

9.I.- O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos
77 c 78 da Lei I-cdcnil n". 8.666/93, de 21 dc junlio dc 1.993 e alterações cm vigor.

OQ

—

*

rt

V s
a. rt

Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso dc dc.scumprimcnto das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante

n
S n

açãajiidicinl cspccinlmciuc intentada para esse fim:

"
i.
c c
8 5
>

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os serviços pela CONTRATADA não
poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada cm julgado.

h

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

ate o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na a.ssunçào do objeto do contrato pelo

a. T

8 o

CONTRATANTE na forma que o tnesmo determinar.

1"
s se

o >

CLÁUSULA DEZ- DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

& O

10.1.- A CONTRATADA por (Icsciiinprimento de qualquer cláusula contratual siijeitar-se-á as seguintes

Ss
0o

penalidades:

u

I - advertência;

I! - suspcnsáo temporária de participação em Ilcitaçáo c impedimento de contratar com a Administração, por
])razo nào superior a 2(dois)anos;

1k

III - dcclaraç.ào de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contraindo ressarcir a Administração pelos

^>
k z

i8

prejuízos resultantes c após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

Sf -i

ãg
í»

r*

w >

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da

>
r

infração, obedecidos os seguintes limites má.vimos:

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

O
>

da obrigação:

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da pane do fornecimento

É

não realizado;

s

c. 0,7% (sele décimos por cento) sobre o valor da parte do fonicciincnto, por cada dia subseqüente até o

S
O

trigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro dc Fomcccdorcs do Município dc Nova Viço.sa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
dias ou serão dcdijzid.as do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal dc Finanças.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÁO:
II.1.- O presente Tcnno de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presenciai

i

Sistema de Registro de Preços n° 146/2019, propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de^^[
Preços n" 195/20l9originada da referida licitação.
CLAUSULA DOZE - DOS CASOS OMISSOS:
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12.1.- l-'ica oslabclccido que caso vcniia ocorrer algum fa(o »âo previsto no presente coiilrato. os clinmados

=

>

fj

„

casos omissos, cslcs serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação c demais

nonnas reguladoras da matéria c em especial a Lei n" 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso,
siipletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as
disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO:

s ?
(TQ

t 3

5 o
cr ã

u

13.1.- A CONTR-ATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por c.xtrato. nos locais dc costume

conforme prazo definido na legislação pertinente.

CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO:
14.1.- A.S parles elegem o Foro da Comarca dc Nova Viçosa - Bahia, com c.xclusão dc qualquer oulro, por
mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.

E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumeitto em 03 (três) vias de igual
teor c fontia na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
& S
e. P3

Nova Viçosa-Baliia, em 02 dc janeiro de 2020.
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NATALIA CAUGLING CGSTA PEREIRA

GESTOR DQ.4:WiDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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POSTO SEGURO IV - DERIV.AIJOS^E PETRÓLEO LTDA

§

COi\TIL\TADA

testemun;ias:
/? /'

CPF:

iW í/^ rM

NOMF.

CPF:

I-SC-QC

^
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do BrastI
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto 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 âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov,br> ou <http;//vvww.pgfn.gov.br>,

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

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

Emissão: 29/07/2020 15:33

V-3-.Í
■f
f.Ví'
•«.}i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.95G da 11 de dezembro de 1931 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N®: 20202169328

razAo social

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
IMSCRIÇAO ESTADUAL

CNPJ

1S8.I80.50Z

01.771.887/0003-46

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

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

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

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Sscrelaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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RelCertidaoNegativa.rpt

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
íTi RS—

-

AV. OCÊANICA. 2994
ABROLHOS - NOVA VtÇOSA - BA

CEP: 45920-000

CNPJ; 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000218/2020.E

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

REDE CNA

Inscrição Municipal: 000051070
Endereço:

CPF/CNPJ: 01.771.887/0003^6

AV OCEANICA,1428
PETRONILIO LEANDRO

NOVA VIÇOSA - BA

CEP; 45920-000

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

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

Observação:

Esta certidão foi emitida em

14/07/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 13/08/2020

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

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

https://novavicosa.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 29/07/2020 às 15:30:30

Página i de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS" ^
Nome: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.771.887/0003-46
Certidão n°: 16131256/2020

Expedição: 15/07/2020, às 11:45:13

^ ^

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

Certifica-se que santa clara abastecimento ltda (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 01.771.887/0003-46, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

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

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

INF0R14AÇÃ0 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.

Dúvidas e sugestões: cndtótst.jus.br

Voltsr

CAIXA =CONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

01.771.887/0003-46

Razão Social:SANTA clara abastecimento ltda

Endereço:

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:17/07/2020 a 15/08/2020

Certificação Número: 2020071703024920095760

Informação obtida em 29/07/2020 15:25:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Nova Viçosa, 01 dejuího de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Hducação, Cultura e Desportos, para
Prorrogar o Contrato n° 2274/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA, (SANTA CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no CNPJ
01.771.887/0001-84, situada na Avenida Oceânica, n" 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia,

neste ato representado pelo Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado,
Sócio administrador, inscrito no CPF 294,837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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$ 36.931,79 (trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e
setenta e nove centavos) no saldo do contrato.

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

^

PREFEITO MI^IcApAL

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

Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoorefeítogigmaíí.com - CNPJ

CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso 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 Educacão. decorrente da presente

solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E
DESPORTOS

Unidade

50101

Atividade

2.023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.027

Gestão das Atividades do Transporte Escolar

DESPORTOS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Fundeb 40%

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 32081124 E-maii: controiadorianv@gmaii.com CNPJ n^ CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretaria

501

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

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%

DESPORTOS

Nova Viçosa - BA,01 de julho de 2020.

LINDOMAR SALA1WM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:73 3208 1124 E-maii: controladorianv(S)gmail.com CNPJ n9 CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa,02 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, para

Prorrogar o Contrato n" 2274/2020 celebrado com o POSTO SEGURO IV DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA, (SANTA CLARA ABASTECIMENTOS) inscrita no CNPJ
01.771.887/0001-84, situada na Avenida Oceânica, n" 126, Bairro: Centro, Nova Viçosa, Bahia,

neste ato representado pelo Sr. Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado,
Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com COOPERAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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$ 36.931,79 (trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e
setenta e nove centavos) no saldo do contrato.
Solicito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico.

C PAL

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

Fone:733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito(5)gmail,com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n°.83 l-D/2020

Pregão Presencial n". 146/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Dcspoilos.

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

administrativo.

Minuta

de

aditivo

Licitações

contratual.

e

contratos.

Prorrogação

excepcional de vigência. Fundamento jurídico: art.

65 e 57 da Lei n° 8,666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos Jiirídico-formais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n°. 2270/2020, firmado com a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO
LTDA, cujo objetivo é o fornecimento parcelado de coinbustivcis para atender as demandas da
Secretaria Municipal dc Educação, Cultura c Despoitos.
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, 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 vem sendo executados regulanncnte. 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.

N 'Q,~ _____

"■^<'5252^
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 art.
65 da citada lei.

Vejamos:
Art. 65. Os contrntos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
ju.stifícativiis, nos seguintes casos:
I - unil.ilcralmcnic pela Administração:

a> quando houver modificação do projcio ou das especificações, para melhor adequação
icciiica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual cm decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
D - por acordo das partes:

a) quando cotiveiiienle a sub.stiluição da garantia de execução;
b) quando necessária a tnodificação do regime dc cxecitçào da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, cm face dc verificação técnica da inaplicabilidadc dos termos

contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma dc pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicia) atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma fi nanceiro fi xado, som a correspondente
eontrapreslação dc fornecimento de bens ou execução dc obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a relribuição da admini,stração para a justa remuneração da obra, serviço ou

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financciro inicial do
contrato, na hipótese de sobrcvirem fatos imprevisivcis, ou previsíveis porém de

conseqüências incalculáveis, retardadorcs ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e cxtraconiratual.

ÍRedacão dada nela Lei n" 8.RRâ. de

1994)

§1^0 contratado fi ca obrigado a aceitar, nas mesmas condições eonlraluais, os acrcscrinos
ou supressões que se fi zerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, c. no caso particular dc reforma dc edificio ou
dc equipamento, até o limite dc 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
«HilerieiT

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

I - (VETADO)

(Redação dada i^ela Lei 11" 9.fi4S. de 1998)

(Incliiiilo nela Lei n" 9.64R. dc 199R)

II - as .supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

flncliiido

nela Lei n" 9.648. de 1998)

§ 3® Se 110 contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
scr\'içüs, esses serão fi xados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no ^ 1- deste artigo.
ü 42 No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiais e posto no locai dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

pelos custos dc aquisição regularmente comprovados c monetarianiente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eveiilualmente decorrentes da supressão, desde
que regularmente comprovados.

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

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

§ (fi liiii liavciulo alteração unilateral do contraio que aumente os encargos do contratado, a

Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financciro
inicial.

§ 7^(VETADO)

§ 8- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou pcnalizaçõcs 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
aditamcnto-

No presente caso, verifica-se tatnbém que a solicitação formulatJa se encontra
consubstanciada no artigo 57, II, § 2" da Lei 8666/93 que assim determina:
An. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigcticia dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executadas 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 admtni.stração, 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 juslificativas técnicas apresentadas, relcmbre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade dc prorrogar o ajuste, pois essa
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.
Cumpre, porem, alertar que a "teoria dos motivos detcnninantcs" 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 rcqui.çitos serão a seguir tratados.
A) Da nnssíbilidadc dc allcractm.

A Lei dc Licitações cm seu art. 65 da Lei 8.666/93 pcnnite a alteração c o art. 57 a sua
prorrogação.
B) Interesse expresso da contratada.

Constata-se que há interesse por parte da empresa contratada na alteração contratual.
C) Prestação regular fins serviços até o momento.

l 1

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 nela empresa contratada.

Quanto à manutenção das condições de habilitação da contratada, a Administração juntou aos
autos os seguintes documentos: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de
Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, bem como certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Tributários.
4. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos 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
cm 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, c a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade dc realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II,
§ 2° da Lei 8,666/93.

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

Adirogiulu -DAB/BA ZH.IUB
Daniel Teles Can'alho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109
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. TERIMO ADITIVO AO CONTRATO N"

/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contraio de Fornecimento de Combustível n°.

/2020, vinculado ao Pregüo Presenciai para Sistema dc Registro de
Preços n°.

,'2019 e Ata de Registro dc Preços n"

/2019.

Através do presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito públieo
interno, inscrito no CNPJ sob o n" 13,761.531/0001-49. com sede na Avenida Oceânica. n° 2994. Hairro Abrolhos 1. Nova Viçosa/OA.
neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Senhor MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, portador do CPF n"
050.967.745-20. residente e domiciliailo na Rua Sâo Renedito. n°255. Centro, Distrito de Posto da Mata. Município de Nova Viçosa/BA.

com COOPARTICIPAÇÃO 1)0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, pessoa Jurídica da Administração Púbiica, inscrito no CNPJ
n^ 29,725,55l.'000l-02, com sede na iUia Ingialerra, n" 07. Centro, Posto da Mata Distrito do Municipio de Nova Viço.sa- BA. neste ato
repre.scntado por sua gestora, a Sra, Natália Caroliitu Costa Pereira, inscrita no CPF 704.946,497-04. portadora do RO 574884 SSP/ES,
doravante denominado simpiesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa
pessoa jurídica dc direito privado
inscrita no CNPJ n"

com endereço situado na

n",, bairro, cidade, estado, itcstc ato devidamente

representado pelo Scnltor
inscrito no CPF n"
Incorporadora dn empresa
pessoa
jurídica dc direito privado in.serila no CNi'J ri"
com endereço situado na
n"., bairro, cidade, estado, ne.sle
ato devidamente representado peio Senitor

, inscrito no CPF n°

e RG n°

Considerando,

a) A incorporação da empresa POS'1'0 SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pela empresa SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA:

b) O quanto consta no processo udniinislralivo n", 831-D/2020;
c) Que a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA manterá as relaçftes comerciais previas c devidamente Iodas as condições
estabelecidas no Pregão Presencial n°. 146/2019. o que inclui a Ata de Registro dc Preços n°, 195/2019 c o Contraio n°, 2274/2020,

As partes deliberam, por mtittio acordo, formar o presente Termo Aditivo ao contrato originnl. conforme as cláusulas c condições a seguir;
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO GB-ÍETO

1.10 Presente Termo Aditivo tem por objeto registrar a incorporação da Empresa POSTO SEGURO IV - DF.RIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA pela empresa SANTA Cl.ARA ABASTECIMENTO LTDA, estabelecer a sucessão da prcstaç,ão dos serviços à incorporadora e
prorrogar o prazo dc vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCORPORAÇÃO
2.1 Fica pelo presente instrumento regi.sirada a incorporação da Empresa POSTO SEGURO IV — DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
empresa SANTA CLARA ABASTECIMEN TO LTDA.

2.2 Em decorrência da incorporação citada no item 2,1 desta cláusula, fica estabelecido que a empresa SANTA CLARA

ABASTECIMENTO LTDA,.sucessora na relação contratual estabelecida com a CONTRATANTE no âmbito do Contrato de Prestação dc
Serviços de fornecimento parcelado de combustivcis, passa a constituir-se titular da prestação dos serviços a partir do dia 01 dc Agosto dc
2020,

2.2.1 A alteração da titularidade da prestadora dc serviço não irá impaciar na continuidade e nas características dos serviços
anteriormente prestados pelo POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
2.2.2 Todos os direitos c obrigações serão integralmente mantidos entre as partes.

CLAUSULA TERCEIR/\: DA PRORROGAÇÃO
3.1 Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, com Início cm

de

dc 2020 e término cm,

, de

de 2020.

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

2

Executivo

Órgão

5

FliNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipal de Educação Cultura c Dcsnorios

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Alividaile

2.023

Elemento

3390,30.00

Gestão Das Atividades Administrativa Da Ediicacão
Material de Consumo

Endereço: Av. Oceânica, 2994,-Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail;gablnetedoprefeito@novavicosa.ba,gov.br-CNPJ nsCNPJ: 13.761.531/0001-49
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i;diicaçno- 25%

01

Poder

2

Executivo

Òrpao

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipal de Educacáo Cultura c Desportos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Atividade

2027

Gestão das Ativirliidc.s do Transporte Escolar

Elemento

3390.30.00

Maicrial ilc Consumo

Fonte

01

Educ.içáo- 25%

19

ITindeb 40%

Poder

2

Executivo

OrcSo

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipal dc Edncacão Cultura c Desportos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundament:il

Elemento

3390.30.00

Material dc Con.sumo

Fonte

01

Educação- 25%

19

Fnndeb- 25%

CLÁUSULA QUINTA-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5. i A alieraçao contratual dc que traia este inslruinemo é baseada no art. 65 da Lei n" 8.666/93,

CLÁUSULA SEXTA-DA PUBLICAÇÃO
6.1 A CONTRATANTE providenciará a publieaçíto do extrato resumido no Diário Oficial do Município cm cumprimento ao estabelecido
no parágrafo línico do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
7.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
R, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se O presente termo aditivo em 03 (três) vias dc igual teor e forma, para que

surtam um só efeito, as quais, depois dc lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,e por
duas icstemunhas presenciais.
Nova Viçosa- BA

dc.

. 2020.

. município de nova viçosa
CNPJ n" 13.761.531/0001.49

NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manoel Costa Almeida

Contratante

Prefeito niiiiiiclpal
Conlralaiile
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ n°. xxxxx.xxxxxxxxxxxx
x.\xxxxx.\xxxxx,\xxxxxxxx

CPF n". xxxxxxxxxx.

Incorporada

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA
CNPJ n". 01771.887/0003-46
Cinte Nunes dc Andrade Júnior
CPF d". 294.837.578.94.

Coniratadii/incorporndora

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Endereço: Av. Oceânica, 299A,-Abrolhos I Nova Viçosa ■ BA,4S920-000

Fone: 733208-1124 E-maii: gablnetedoprefeico@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ nt CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N® 2274/2020

SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 831-D/2020, VINCULADO

AO

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 146/2019 E A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.
A Pregoeira e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos sete dias do mês de

julho de 2020 para analisar a autorização do Prefeito Municipal a fim de atender á
solicitação da Secretária Municipal de Educação, cultura e desportos, com objeto
Prorrogação da vigência do contrato n°. 2274/2020, 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 do Fundo Municipal de

Educação e da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desportos da sede do
município, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema de Registro de Preços n°.
146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n°. 195/2019 vinculada
a este contrato. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a
empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N°

01,771.887/0003-46. Considerando a necessidade da continuidade dos serviços
contratados para continuar o fornecimento parcelado de combustível automotivo para
atender a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Considerando o saldo
de contrato no valor de R$ 36.931,79 (trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e

setenta e nove centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento da execução
do

contrato.

Considerando

ainda

Parecer

Jurídico

favorável

pela

possibilidade/viabilidade da prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de

agosto de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Devendo após a devida homologação
pelo chefe do Poder Executivo, da nossa decisão, proceder à devida publicação nos
meios legais para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, 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 e pela empresa contratada, na
forma da Lei.

Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 888/2020.

Claudia ^C. Moreira
Pre^eira

Ivaniize S. Câmara
Equipe De Apoio

Débofa^.dcls Santos
Equipe De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeitoig>nova.vicosa.ba,gov,br- CNPJ n® CNPi:
13.761.531/0001-49
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PRIMEIÊIO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N". 2274/2020
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Parcelado de
Combustível a°. 2268/2020 c ao Processo Administrativo N" 831-

D/2020 vinculado ao Pregão Presencial para Sistema de Registro de
Preços n°.146/2019 e Ala de Registro de Preços n°. 195/2019.

Através do presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica. n° 2994, Bairro
Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor MANOEL COSTA ALMEIDA,
brasileiro, divorciado, portador do CPF n" 050.967.745-20, residente e domiciliado na Rua São Benedito, n°255. Centro,

Distrito de Posto da Mata. Município de Nova Viçosa/BA, com COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, pessoa jurídica da Administrítção Pública, inscrito no CNPJ n". 29.725.551/0001-02, com sede na Rua
Inglaterra, n° 07, Centro, Posto da Mata Distrito do Município de Nova Viçosa- BA, neste ato representado por sua gestora, a
Sra. Natália Carolino Custa Pereira, inscrita no CPF 704.946.497-04, portadora do RG 574884 SSP/ES. doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE c de outro lado a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n°. 01.771.887/0003-46, com endereço situado na Avenida Oceânica, n°.

126, Centro. Nova Viçosa/BA. neste ato devidamente representado pelo Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado. Sócio Administrador, inscrito no CPF n°. 294.837.578-94. Incorporadora tia empresa POSTO

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

representado pelo Senhor CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio Administrador inscrito no
CPF n°. 294,837.578-94 e RG n". 234340 SSP-SP.

Considerando,

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

b)O quanto consta no processo administrativo n°. 831-D.'2020;
c)Que a empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA manterá as relações comerciais previas e devidamente todas
as condições estabelecidas no Pregão Presencial n®. 146/2019, o que inclui a Ata de Registro de Preços n®. 195/2019 e o
Contrato n®. 2274/2020.

As parles deliberam, por mútuo acordo, formar o presente Termo Aditivo ao contrato original, conforme as cláusulas e
condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.0 presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato n°2274/2020 firmado entre as partes
em 02 de janeiro de 2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivo para atender as demandas do
Fundo Municipal e da Educação c Secretaria Municipal de Educação Cultura c Desportos, deste Município, e/ou
demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sistema
de Registro de Preços n®. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n®. 195/2019 vinculada a este
contrato. Considerando o saldo de contraio no valor de RS 36.931,79 (trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e setenta

e nove centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato.

CLÁUSULA SECUNDA - DA INCORPORAÇÃO
2.1 Fica pelo presente instrumento registrada a incorporação da Empresa POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA pela empresa SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,
2.2 Em decorrência da incorporação citada no item 2.) desta cláusula, fica estabelecido que a empresa SANTA CLARA
ABASTECIMENTO LTDA,sucessora na relação contratual estabelecida com a CONTRATANTE no âmbito do Contrato de

Prestação de Serviços de fornecimento parcelado de combustíveis, passa a constituir-se titular da prestação dos serviços a
partir do dia 01 de junho de 2020.

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

serviços anteriormente prestados pelo POSTO SEGURO IV - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
2.2.2 Todos os direitos e obrigações serão integralmente mantidos entre as partes.
Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mall: gablnetedoprefelto@novavlcosa.ba.gov.br • CNPJ n> CNPJ: 13.761.531/0001-49
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CLAÜSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO
3.1 O presente termo aditivo tcni como objeto a prorrogação de prazo do contrato original n° 2274/2020. Firmado entre as
partes em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o período de 01/08/2020 até
31/12/2020.

*Nos termos previstos cm sua Cláusula 4". "A vigência do presente será de 02 de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2020,
podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após
a verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n" 8.666/93, bem como
alterado, exceto no tocante ao seu objeto".

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA.
Poder

2

Executivo

Òrcâo

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDIICACÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Munielnal de Eüucacão ('uilura c Dcsnorlos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCMCAO

Atividade

2.023

Gestão Das .Atividade.s Administrativa Da Eüucacão

Elemento

3390J0.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educiicão- 25%

Poder

2

Executivo

Òrsão

5

FUNDO MILMCIPAL DE EDUCACÃO DE NOVA VIÇOSA

Sec rcláría

501

Secretaria Municipal de Eüucacão Cultura e Desportos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Atividade

2027

Gestão das Atividades do Tran.sporte Escolar

Kleincnlo

339030.00

Material de Consumo

Fonte

01

F.ducacAo- 25%

19

Fiindeb 40%

Poder

2

Executivo

OrsSo

5

FUNDO MUNICIPAL DF. EDUCACÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipat de Eüucacão Cultura e Desportos

Unidade

50101

FUNDO .MUNICIPAL DE EDUCACAO

Alividadc

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Klemcnto

3390.30.00

Material dc Con.smno

Fonte

01

Educaeào- 25%

19

Fundeb- 25%

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
7.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contraio inicial, firmado entre as partes.
E, para 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 quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa - BA,29 de julho 2020.

NATÁLIA CAROLINO COSTA PEREIRA
fPJ n" 13.761.531/00
lanocl Costa Almctda

^

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratante

Prefeito municii
"COHlralante

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedopreíeilo€>novavlcosa.ba.gov.br • CNPJ ne CNPJ: 13.761.S31/0001-49
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POST

DE P

LEO LTDA

001-66

CNEJ-s

Cime Nunes dc Andráde Júnior

CPKn". 294.837.578-04.

ínnumQpauii

A CLARA A

TOL

CNPJtt

ne Nunes de Andrude^nior
Ci'H n°. 294^37.5jM^94.

Contratada/incorporadora

Testemunhas:
Nome:

CPF: Ol^v

^
»
«r T'
6>gryvve/o C^feO

SJ~

NomeF^s^

^>0^vXp;s'^W^^^e:agg<<aaSa.

CPF:

Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,459204X>0
Fone: 733208-1124 E-mali: gablnetedoprefeito@nDvavicosa.ba.gov,br • CNPJ n* CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Sexta-feira

I )i;irin ()hciiii do

Nova Viçosa

município

14 de Agosto de 2020
11 - Ano -N° 3674

EXTRATO no PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°. 2274/2(t2(i

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N". «3I-D/2(t2(l ORIUNDO DO PREGÃO
PRESENCIAL P/.SISI ICMA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 146/2019 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N". 195/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - IIA, PE.SSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO, CNIM .sol) o ii" 13,761.531/0001-49, COM COOPARTICTPAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito póidico, irscrilo no CNP.I siih o n".
29.725,551/0001-02.

CONTRATADA: SANTA

CLARA

ABASTECIMENTO

LTDA, inscrito

no

CNPJ SOB

O

N'

01.771,887/000.1^6, neste ato representado pela Sr°, CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, inscrito no
CPF sob o N" 294,837..57«-94,

OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n". 2274/2020. lirtiiado etiirc as partes em 02/01/2020 coiti

vigência até 31/07/2020. ficando .sUa vigência que compreende o período de OI/08/202Ü até 31/12/2020. Cujo
objeto 6 o Fornccitiicnio Pareciacio de Combustíveis Automotivos para aicader as demandas do Fuiidu
Munlcipiil de Educação c da Svcrelaria Municipal de Educação,Ciilliira e Desportos da sede do
município, e/oit detnai.s dislrito.s. cotiforme especificações, ciiianildades e preços descritos tto Anexo I do Edital

Pregão Pre.sencia! p/ Sistema ile Registro de Preços n", 146/2019 e na Clãii.sula .Segunda da Ata de Regi.siro de
Preços n". 195/2019 viiiciilaila a e.sle conlralo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
Executivo

Puder

V

Orcãn

s

i UNDO .MUNICTPAI. DE EDUCACÁO I>E NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Mnniriinil tie Ednencão Cnliiira e |)es|iorl"«

Unirindc

50101

EUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Atividade

2.t)23

Gestão Das Atividades Adininisiraliva Da Ediicac.âo

Elcincnin

339030,00

.Material de Consumo

Fonte

t)i

iãluc.icrio- 25^^
Executivo

Poder

V

Oraão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDliCAUAO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Miiniciiial de Edm iieãii Uullnra e Desnorlos

Unidade

SOIOI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2027

Gestãu das Atividades du Traiisiiortc E.scular

Elementu

3390,30,00

Miiierial de Consumo

Fonte

llt

lulucação- 2555*

19

!-undeb4()';í

Puder

1

Execulivr)

Orcão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VIÇOSA

.Secreliria

501

■Secretaria Municiual etc Eilucacão Ctilliira e Dcsuortos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Atividade

2.029

Gestão das Atividades du Ensino Fundamental

Elemento

3390,30,00

Material <lc Consumo

Fonte

01

Estiieacão- 25^

19

FimJeh- 257r

DATA DO ADri'AMEN'l3): 29/(17/202(1.

VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 31/12/2(120.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Aitigo 57. inciso IT da Lei n'. 8.666/93.
■MANOEL COSTA ALMEIDAJ-RKFEITO MUNICIPAL

NATALIA CAROI.INO CO.STA I'EKEIKA_GESTÜRA DO FUNDO MUN, DE EDUC, CULTURA E DESPORTOS.

REPRESENTANTE.CIRNE

NUNES

DE ANDRADE JUNIOR.rOSTO SEGURO

IV-DERIVADOS

PETRÓLEO LTDA.TsaNTA CLARA ABASTF.CIMENTO.S)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CGY5T0FZCTSIE06LHUYC/W

Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

DE

PÂtt ttrv^à

Dt

Cortí/'u*ndo cmo «ovo M/i*ii/io'

AUTOmZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.

Í3 Viçc^
Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Conforme Primeiro Termo
Aditivo ao contraio n° 2274/2020 do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preço
n'' 146/2019 vinculado ao Processo Administrativo n" 831-D/2020 e a Ata de Registro
de Preços n° 195/2019, remeter ao Setor de Compras para formalizar autorização da
contratação da empresa: SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA, inscrito no

CNPJ SOB O N° 01.771.887/0003-46, com o objeto Prorrogação da vigência do
contrato n" 2274/2020, 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 do Fundo Municipal de Educação c da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura c desportos da Sede do Município, e/ou demais distritos, conforme
cspecincaçücs, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial
P/ Sistema de Registro dc Preços n° 146/2019 e na Cláusula segunda da Ata de Registro

de Preços n° 195/2019 vinculada a este contrato.
Nova Viçosa, 29 de julho de 2020.

atalia

I Prefeitc/Mun op

arolino Costa Pereira

Gestora do Fundo Municipal de Educação

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

F*erlirvH»

or

CO'iSl!c'rKÍO oírO no«O Hsfôf!c!

ORDEM DE FORNECIMENTO

m
GABINETE DO PREÍ-EITO

Fica Autorizada a Empresa:

SANTA CLARA ABASTECIMENTO LTDA,

inscrito no CNPJ SOB O N° 01.771.887/0003-46. Conforme contraio n° 2274/2020

do Pregão Presencial P/ Sistema de Registro cie Preço n" 146/2019 vinculado ao
Processo Administrativo n° 831-D/2020 e a Ata de Registro de Preços n° 195/2019,
que tem Como o Objeto Prorrogação da vigência do contrato n° 2274/2020, firmado

entre as partes em 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência
que compreende o periodo de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o
fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas do
Fundo Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

desportos 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 c na Claúsula segunda da Ala de Registro de Preços
n° 195/2019 vinculada a este contrato. O valor mensal a ser pago está condicionado
á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela multiplicaçtão do
quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os itens.
Nova Viçosa, 29 de julho de 2020.

fátiuia Curolino
Prefeito I

un c

l'creira

Gestora do Fundo Municipal de Educação

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

