O e

NDVA

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2020, neste setor de pregão

llcitatório, faço o apensamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°
654/2019 que contém 2149(dois mil cento e quarenta e nove) folhas, com
seqüência do n® 01 á 2149 do qual acrescento 42(quarenta e dois) folhas com
seqüência de 01 á 42 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n° 820B/2020, objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2276/2020 com
a empresa; AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, que tem como objeto O
presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da Vigência do contrato
n° 2276/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020 com vigência até
31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o período de 01/08/2020 até
31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de combustíveis
automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente 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.
Nova Viçosa, 10 de agosto dè 2020.

Claudia d^rMoreira
DECRETO: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

820-B/2020.

TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2276/2020.

MODALIDADE; PREGÃO PRESENGIAL-SRP N° 146/2019.

REGÊNCIA LEGAL: ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

OBJETO: Prorrogação da Vigência do contrato n° 2276/2020, 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 parceiado de

combustiveis automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente 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; AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N"
02.725.060/0001-05.

DATA DO ADITAMENTO: 03/07/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO:01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO M" 868/2020

CLA^UDIA òjjc. MOREIRA
\

PREGOEIRA
iVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO

DÉBOR^^.'"pOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

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

NDVA
Ccnjrri^fndourro novxj ^ijfríricf

íaENC/^

AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2020 autuei sob n° 820-B/2020 Ofício do
Excelentissimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em

atendimento a oficio requísítório oriundo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
para Prorrogar o Contrato n° 2276/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO

LTDA, inscrita no CNPJ 02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000,
Bairro: Presidente José Sarney Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado peio Sr.
DANIEL SPANCER MATOS SOUZA, brasileiro, casado, Gerente Administrativo,

inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG 12.559.174, MUNiCiPO DE NOVA VIÇOSA
com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivo para atender as
demandas do SECETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no na sede do

Município, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presenciai 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. Copia dos
documentos da empresa, copia do contrato original, certidões. Oficio do Prefeito a

Contabilidade do Município solicitando a informação quanto a Dotação Orçamentária
capaz de custear a referida despesa, resposta do contador do município informando a
rubrica orçamentária, oficio a assessoria Jurídica do Município solicitando analise e

emissão de Parecer jurídico. Foi autorizado ainda peio 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.

CiáudicüO. C. Moreira

Pregoeira

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gabínetedoprefeítog)email.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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DECRETO N2 868/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Dispõe sobre a substituição do PREGOE1RO e

Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
ücltatórlos
na
modalidade
PREGÃO
da
Administração Municipal de Nova Viçosa - Baliia

e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL
COSTA ALMEIDA, no i^so das suas atribuições que ihe são conferidas peio artigo €0, da

Lei Orgânica Municipal, no uso lega) de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Fedorai n«. 10.520/2002 c/c a Lei Federai n®. 8.666/93 e suas alterações
posteriores,
Considerando que a Equipe de Apoio do Pregoeiro, se depreende da norma

regulamentar que tem por missão precípua prestar assistência ao Pregoeiro. dando
suporto às atividades que lhe incumbem executar, encarregando-se, rresse contexto, da
formalização de atos processuais, realização de diligências diversas, assessoramento ao
Pregoeiro nas sessões do certame, redação de alas. relatórios, alimentação de Sistemas
do SIGA, E-TCM e Portai da Transparência entre outras diversas atribuições;
Considerando oportuno asseverar que a Equipe de Apoio não possui atribuições
que importem em julgamento ou deliberação, sondo 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 tiipótese tratada, podendo
ainda ser dito que em relação à tiabilitação em cada certame iicilatório, 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
estalai, 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 lhe foi por Lei
atribuída;

Considerando que devido o acúmulo de atribuições dos antigos membros da

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

DECRETA:

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

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

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

Art. 3®, Os trabalhos da PREGOEIRA e da Equipe de Apoio, deverão ser
executados conforme disposições, constante no Decreto Municipal, que "Regulamenta, no
âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, a utilização da modalidade de Licitação

denominada PREGÃO PRESENCIAL, quando a escolha não for a ELETRÔNICA, para
aquisição de bons e serviços comuns e dá outras providências", assim como o Decreto
Municipal que "Regulamenta no âmbito do Município de Nova Viçosa - Bahia, o Sistema
de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores", devendo ainda seguir a risca a Lei Federal n® 10,520/2002 e subsidiariamente
na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações.
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Art. 4®. A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata da
Legislação mencionada no artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo
cumprimento dos prazos de alimentação dos Sistemas do SIGA, E-TGM e do Portal da
Transparência no site oficial do Município, devendo adotar todas as medidas cabíveis

necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia.

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

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

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N« 650/2018

DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

"Altera o Regulanienlo. no ámbilo tio Município de
Nova Viçosa (BA)do Sistema da Registro de Preços
previsto no art 1S da Lei n* B.866. de 21 de junho de
1993(0 <fÃ oulros provldõnelas".

o PnEFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência prevista no inciso II do ari. 30 da
Constituição Federal, bem como das atribuições de que traia a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho dc 1993,
Art. 1>. O SIstoma de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de
serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.
Ari. 2*. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro
formai de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II. Ata de Registro de Preços: documento vinculatlvo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura coniralação, onde se registram os preços,
■ V

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

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

IV. Órgão Partidpanie: secretaria, órgão ou entidade da administração pública que
participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ala de Registro de Preços.

Art. 3*. Será adolado, preferencialmenle, o SRP nas seguínios hipóteses:
I. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;
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II. Quando lor mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceiadas ou contratação de serviços necessários á Administração para o desempenho de
suas atribuições:

III. Quando pela natureza do objeto não (or possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
Parágrafo línico. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de
bens e serviços de iniormálica, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
jusiilicada e caracterizada a vantagem econômica.

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

I. Convidar, mediante comunicação interna, correspondência elelrõnica ou ouiro

meio eficaz, as diversas Secretarias da Administração para participarem do SRP;
II. Consolidar Iodas as informações relativas à estimativa individual e lotai de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vislas à definição das
espcdticações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;
iil. Realizar ampia pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente
praticados antes da realização do certame e após, Irímestraimente, para aferir a
compatibilidade dos preços registrados com os eíeilvamcnte praticados;

IV. Obler a concordância

das secretarias

partícipanies em

relação

às

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

V. Realizar o procedimento licitatório respectivo;
VI. Indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
classificação e os quaniitalivos da coniratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

VII. Providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando
solicitada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contrafação
realizada;
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VIII. Conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à

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

Art. 5*. Caberá ao Órgão Participante:

í. Manilestar interesse em participar do SRP, Informando ao órgão Gerenciador a
sua eslimativa de consumo e suas pretensões quanto às especilicações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;

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

Ml, Manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licilatórío;
IV. Manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às

alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correio cumprimento às suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contraio;
VI. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do
descumprímento de cláusulas contratuais.

Art. G*. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n* 8.666, de 21
w

de junho de 1993, caberá ao gestor do contraio:

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

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

sobretudo quanto aos preços registrados, Informando ao Órgão Gerenciador eventual
desvantagem quanto ã sua ulílização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a elclivaçâo
da coniralação;
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IV. Zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumida"S;

V. Inlormar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor não aiender as condições
estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.
Art. 7*. As llcilações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos lermos das leis n» 8.666, de 21 de julho de 1993 e n»
tOiSSOi de 17 de julho de 2002, a serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.

Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o "Tipo Técnica e Preço.
Art. 8', o edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:

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

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

complementarmenle, nos casos de serviços, quando cabfveis, a freqüêntía, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controlos a serem
adotados;

iV. o prazo de validade do registro de preço;

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

Vil. 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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Atl. 9*. O objeto da licitação poderá ser subdividido ern lotes, quando técnica e
economicamente viável, de (erma a possibilitar maior competitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega lixados
no edital.

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

Ari, 10, Ao preço do primeiro colocado poderão ser regisirados tantos
íomecodorcs quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a Indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
li. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
111. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde
que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente jusiifícada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão
ser registrados outros preços.

Ali, 11. Homologado o resultado da licitação, será elaborada a ata de registro de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de
serviços, com observância da ordem de classiiicação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.
§ 1*. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído.

§ 2*. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrato anterior.
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Art. 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 satisfeitos os demais requisitos desta norma, inclusive o
iimiie máximo de vigência.

§ 2'. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida
conforme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contraio,

observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n* 8.666, de 21 de junho
da t993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ala 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, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao boncliciárío do regisiro

a preferência de contratação em Igualdade do 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 ti^unicipaí, mesmo que seja pertencente a outro muníctpio da
federação brasileira, e que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desdo que devidamente comprovada a vantagem.
§ 1°. Os entes que não participaram do registro de preços, quando desejarem
lazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manileslar seu interesso junto ao órgão

gerenciador da Ata, para que esto Indique os possíveis(ornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2*. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos rogistrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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§ 3». As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por secretaria, órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.

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

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

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

§ S®. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.

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

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

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

§ 9®. é permitido aos órgãos, entidades ou secretarias municipais pertencentes a
este Município, a adesão a ala de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades municipais, disirilais, estaduais ou da União, medianie anuènda 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 formo de
contrato ou Insirumenio equivalente, nos moldes previstos no edital.

Parágrafo único, O termo de contrato ou equivalente observará as disposições
contidas na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Atl. 17. Quando o preço registrado lornar-se superior ao praticado no mercado, o

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

ilí. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de seririços, visando Igual
oportunidade de negociação.

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

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

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

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução coniralual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e ôs coriraiaçôes dele decoríentes as penalidades

previstas nas Leis Federais n* 8.666, de 21 de junho de 1993 e n' 10.520, de 17 de julho
de 2002, conlorme o caso.

Art. 21. A composição do Órgão Gerenciador será definida por Portaria.
Ari. 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
Selembrode 2018.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

■V
w
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Nova Viçosa, 23 de junho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão
2viçosí

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para Prorrogar o
Contrato n° 2276/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrita no CNPJ

02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente .losc Sarney Nova
Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA, brasileiro,
casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG 12.559.174, firmado
com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas do SECETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no

na sede do Município, c ou demais descritos conforme especificações, quantidades e preços
descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e na clausula
segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de
janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a
partir do dia 01 de agosto de 2020. Autorizo a Pregoeira a deflagrar abertura de Processo
Administrativo para atendimento a solicitação supracitada em conformidade com Parecer
Jurídico e Dotação Orçamentária em anexo.

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gabínetedoprefeÍto@emaÍl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Ofício SEMMA n2 024/2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito
MANOEL COSTA ALMEIDA

Referência: Aditivo - contratação - combustível.
Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar aditivo pelo período de ate

31/12/2020 no contrato 2276/2020 da empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, CNPJ
02.725.060/0001-05, para fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE na Sede do Município e/ou demais
distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no Anexo I do Edital Pregão
Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n8 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro
de Preços ns 195/2019 vinculada a este Contrato.

Considerando que a Secretaria de Meio Ambiente tem uma demanda significativa, razão pela qual
tem desenvolvido o seu papei corroborando na eficiência das ações do Município, refletindo em

um trabalho administrativo preventivo e de alcance considerável . Assim, busca-se
permanentemente atender as demandas necessárias, a saber;

• Serviço de Fiscalização ambiental - Responsável pelas demandas de ordem ambiental no

Município, evitando a depreciação ambiental, a partir do trabalho de fiscalização dos feitos
ocorridos de forma ilegal, bem como,fiscalização de situações que evitem danos futuros.
Técnico responsável: Nathália Silvo Ribeiro

• Serviço Técnico Ambiental - Responsável pelas avaliação e autorização provenientes das
demandas ambientais, bem como da proteção nas áreas de vulnerabilidade e risco ambiental
do município.
Técnico responsável: Carla Beatriz Gonsalves Duarte.

^VA

^^ÇOSA
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Desse modo, encaminhamos esta Solicitação a Vossa Exceiência para que o analisando e
convencendo-se das razões aqui expostas, livremente promova o aditivo.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e satisfação.
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JESSYLUCE CARDOSO REIS
DECRETO n2887/2020

Secretária Municipal de Meio Ambiente
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CoiitraCo t\" 2276/2020

CONTUAIO

TARA

FORMX IMÍ.NTO rAUfCI.ADO

DF. CO.Min STiSFL. Rl.l KRF.Nri; A UFCISTRO Di:
PRKÇOS N"
on; F.N I Ui: -SI CIII.KDRAM. DF
liM I.ADO. O MlíMCiPIO DF NOVA \I(,0SA/1}A.
SFX RFTAUIA MUNICII-AI, DF MKIO AMDIKNTF F

DO OU TRO. A K>n'IU;SA AF IO POS TO CA TAVFN TO
I.TDA.

O Mt\S!fíIMODE NO\'A VIÇOS.A (RA). possoajuriciicíi tic liiicito púlilicn inlcrno. inscrilo no CNPJ soíi
o n". 13.7fiI.53l/üO(ll-4'J. cotn scclc na .Axcnida Oceânica, ti" 2'W. Raiito .\l)uillio.>; - Cl-I' -I3,D20-OÜI) tle

Nova Viçosa - BA. ne.sic alo. reprcscntacio por sen l^cleiio. Sr. MANOFI. COST.A .AlaMF.IOA. brasileiro,
divorciado, comcrcianlc. inscrilo no CPI" sob o iF" n5t).''(i7.7-i5-2(l. ciomicüiaiio na Rua São Benedilo n= 255.

bairro

Ceiiiro. Posio cia

Mala. No\a

\'iços:i-H.\. Cid': -15.''2S-i)(i(i,

dora\anic dcmnninado

CONTK.Vr.ANTE e cio oiiiro. a empresa .\l"TO l'OS'l'() C.AT.WENTO l. rDA.pcs.soaJiiridica de direito

privado, inscrita no CNIM .sob n® 02.725.()6()/(U)()l-05, siniada na .Avenida Oceânica. iT' 1000. 1'resideme
.losé Sarney. Nova Viçosa. Baliia. neste alo. reprc.sentacla peto Sr. DANII'!!. SITtNCER M/VFOS SOÜZ.A,
brasileiro, casado. Gerente Adminisirativo. inscrilo no CPI' soli o n" Ü5 l.K2f>.'>SíoS2. RG iV M(i-12.550.|7d.

denotiiinadíi C:ON'rR.A'F.AI).\. rirmaiii o presente coniralo. para aquisição e romecimenlo de bens de
consumo descritos na Ciâiisula Primeira, conslanlc no Processo .Adminislraiivo n". 650/2019, Prejíái»

l'i-eseiieial P/Sistema de Ucüi.slro de Preços n". IJ6/2019. tegendo-se pela Lei 1'ederal iT' S.666. de 21 de

JuMÍio de 109,5. Decreio Municipal n' 650/2018. I.ei Lecleral n'' I0.520'2()02 e suas alterações posleriore.s.

assim eomo i)ela.s condições do edilal relerido. pelos lermos da propo.sla e pelas elâusiilas a setiuir expressas,
derinidoras dos divcito.s. oluijiaçòes c resiionsaíiilidndcs das parles:
<'I..Ársn.A PRIMEIRA - nOGlíJi/rO:

1.1. - fonslilni o objelo ilesie contrato o tbriiecimcnto parcelado de eombiisiiveis automotivos para alcnder
as demamias da SF.CRETARI.A MUNICIPAL DL MLK)AMniLNTL na Sede do Município c/ou demais

distiiu>s. conforme esitecilicações, qiianiiiindes e preços descriios no Anexo I d(> Ldilai Preuão Presencial IV
Sisicm;i de Reeistio de Preços iiA )•16/20!" e na Cláiisulii Seinmdu tia .Ala de Rcuistro tle Preços n" 105/201"
vinciilnda a este coniralo.

I

- .A Contratada ficará obiinatl;i a aceitar. n;is mesmas condições tiesio eontrnlo. nerc.scimos ou

saoressòes na
supressões
na aquisição
aquisiça

dos maieriais oltjeio da presente lieilaçâo. cie até 25"(i (vinte c cinco por eeiilo) do

valor iniciai aiiiali/ado do contrato, eonlbnne Ari. 65 da I ei n" S.666/9." cmn suas tdlcriores alterações.

^ _ .- .A
$2^

|)iesenie eonltaiaçâo eslâ sentío fomiali/ada de forma indireia. por Modalidade Preeao Presencia!
para Sistema de Re-aisirode Preços n" 146/261'). com base na l.ei Federal iV. S.6o6. de 21 deJtinhode lb').L
Deeielo Muiiiciparir 650/2(118. Lei Federal ii" I0.52li.'2im2 e suas alieraçòe.s. Decreto n" 7.892/201.5 que
Rcíiulameiilao Sistema de Regisiro de Preços previslo no ari, 15 da referida l.ei.
CI-ÁUSIR.A SEGUNDA - I^RECO, C ONDK ÜF.S DE PAfJAMENTC) E REAJUSTAM ENTO:

2.1. O valorloial cslimndo do eoniraio é de RS 15.450.110 ((Jiiinze mil ([uatrucenlos e cini|niTUn reais). O

valor mensal .n ser papo eslâ condieitmatio â sua eleli\a utilização no pra/.o iempür.ll. ealculado pc.la
niiiiliplieaçào do quaiitilnlivo ulilizado pelo valor unitário olei lado par.T os ilens:
NÜV..V VIÇOSA - UA StDi: DOl' DTMAI.S DISTRITOS
ITTM

DTSCHIÇÀO DOS imoDI.TOS

F.NO. I

tlliANT.

I Viiliir liiiil.

N alr>rTuCMl

Av. Ocoánica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da-Bahia - CEP:4S920-000- Toí.;(73) 3208-1124

NOVA VIÇOSA - MA SKDK iVOl í DKMAlS DIs rRrtOS
m:sc-icn,'.AO oo.s i-nontrios

IIN»,

Ól-to l>msi:i. Sl'l
ii.i
ctci Miiiili-iiiiii i-/iui
iK^iiiiiis DiMritriv (AinO fOSi n CATAVitN IT) I.TDA)

l.iS

ITf.M

ODANT.
: 11(1

Viilcir-tínll.

V;iliirT<ilHl

KS -1.1:

KS l5..t5'HHl

VALOk'lOTAI. US 15.450.11(1 (Quiiu.i- mii (|ii;Hroci'nlos i- ciiiqiifiil!i rcnis).

iU-siillantc (Ias iiiianíiiijuics iiinstiintcs da proposía dc Picv">- id'jc«' dii KiHtal dti Prcuãd
l'i-c.soiuial/SIU» N" 1-16/2010. conroime ata de tic^iniavãci feita pelo pres-deiro c .Ata (Ic Uesistro dc
{'reV"-- ti" 195/2010.

2.2. O picço pi(>|)os(o é incajasiiivcl. dtiraMle o prn/o dc 00 (seis) meses, contados da dala de aprcscnlaçAo
cia [noposia. por Toiça do clisposici na louisiavào cm \'igor.
2.3. Para elctivavào do pagamciiio pela Secretaria Muiiiciiiai de Piacmeas é necessário a apresentação dais)
nota (s) liscal (is). acoiiiptinliticio do atestado de reeel>inteiiio. dentro cios pra/os e c|tialidade dos produtos

recehido.s pela Secretaria rcsponstivei pela solieiiaçào e o [taganicmo seiã eíeitiado alei o 10''(dcieimo) dia inil.
após a icprcsemaçào da mesma. .Ainda deverão estar acompanhadas dc Certidões S'egalivas Conjunta de
Déhiio de IMSS e Fazenda l ederal. CX"D Traballiista. i-CTS. Cetiidòe.s lisladtial e Municipal do domicilio
ou sede do licilaiiic. clevidamenie atualiznda.s.

2.-Í. A empresa opianlc pelo SIMPL1-..S NACIONAL deverá apresentar Jimlamenie eom a nota Ilscitl a
comprovação da mencionada opçtlo.
2.5. O CONTILATANTI'". poderá deduzir do pagamento importâncias ciiie a ciua1t|iier litulo litc Ibrciii

de\ idos pela CO.NTU.AT.VO.A. em decorrência de inmlitnplcmento contratual.
2.6. Nenhum láturainonio clti ('ONTU.ATAD.A sertt proecssacio .sem cpie lenha sido previamente emitida a
iopcciiva Grilem cie foniccimciiin;

2.7.- Fica assegiuado ao Ml NICÍPIO Oi: NON A N ICO-SA e ao I CNDO .MIMCIPAL Mi .MÍCIO
A.MHIKNTE o diieito de deduzir do pagtimenio dc\ido á CONTR.VFAD.N. independente da aplicação de
imill:i.s. imitonàricitis conesjtonclcnics a:

2.S. Despesas rclaliva.s tt concçiNo do cvcmiiais fallias;
2.8.1. Dedução relativa á.s cnlicgas dc sua responsabilidade niâo eseciiiaclas;
2.5.2. - Débilo.s eom a .Aclminisiraçào Municiptil.

2.'). Nos preços olêrtados na proposta do C:()NTR.A'i';Vl)0 Já estão iitcltisos Iodos os custos e despesas
decoiTcnies dc transportes, segin os. impostos, lavas de ciualt]uer natureza e outros ciiiaiscpier que. direta ou
iiiciireiameiiie. impliqueni ou venham a implicar no fiel einnprinieiito deste instrnmeiilo.
2.10. Quando houver cito de qualquer natureza nti emissão da Nota i"i.scal' e' on Recibo, o rererido
documento será intediaiamcnie devolvido para substituição e/ou emissão de Nota dc Coneção. lienndo

eslaltclecido que es.se intervalo tle tempo não será eonsiilerado para eleito tic qualquer reajuste ou atualização
do valor contratual.

2.!1." Ocorrendo reaiusles de preços, aulorizado jiclo Minisléricr de Minas e Fncrgiti. através do

Depaiiamento Nacional dc l'ombuslíveis. os mesmos poderão ler os valtnes contratados reajusiadcvs
mediante previa auloriznção cio CONTILCFANTE na Ibrma prescrita no art. 65 da lei 8666/93.
2.12.- Os realinhamenios de ciuaisquer vtilores na presente licitação. apcNsa assinatura do Contrato, somente
se darão com a observância dos procedimentos abaixo, obscnando-se ainda, o prazo estabelecido no lidilal
para validade citis propostas.

2.12.1.- .A cada pedido do revisão de itreço cle\ erá comprovar as alleiaçcães liavidasejiislincadas do pedido,
demonsirando ncnamente a composição dc^ novo preço, anexancio ccrpias autenticadas de notas Fiscais dc
compra que comjnovem os índices iei\ indicados.
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2.12.2.- N:i iin;'ilisL- do pedido líc revisão, lienlre oiiiros critciios, ii Adiiiiiiisirnvi"io -.idòiará
dos jireços coiisliiiiles dos demonsliiuivos que iieompnnliem o pediilo. jiesquisa de mercado, dentre empresas
de reeonlieeidci pone mercatilil. scrr iços e.'ou piesladoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria
unidade ou óigào ou por inslilulo dc pesquisa, uiili/aiido-se. lamhcm. do índices setoriais ou outros adotados

pelo Governo hederal. devendo a deiiher;ii;i"io de delerimeiito ou indeíerimenio da alteração solicitada, ser
instruidtt da itislincaii\'a da cscollia da .Admiuistiaçào no piti/o de 5 (cinco) ditts tiicis para cada.

C1..\ILSULA IT.RCFIRA - DA DO T.AC.ÂO ORCAMF.N l.ÁRIA:
3.1.

As tles])e.s: s deeorrcnles do picsenlo eoniralo ct»rrerào à conta tias .seguintes tiotaçtrcs orçamentárias:

1 Potler

iv.seciilito

Org.àti

2

1'ieleiiura .\luiiiei|!al de Nova Viço.-;:!

Secretaria

200

.Seereliiria Municipal de Meio .Ambiente

21)901

Secieiíiria Mtiaicipal de Meio .Ainliieuie
ííeslào da.s Atividades dn Secretaria Municipal dc Meto .Anibieulc

' Unidade
< Aiivitladc

2.0-15

■ Hlcmcnio

.^.1'10..30,00

Maleri.il de Consuiiui

(J(l

Recursos Ordinários

fonte

CLÁUSULAQUARTA-VKíK.NCIA. FnC.ÁClA K PRORROGAC-Ul DO CONTRATO:
J.l. .A viuência do presente será de 02 dc janeiro ilc 202(1 a 31 <ie julho dc 2(120 podendo .ser prorrogado,
de coiinim aeonio entre :i-s partes e mediante 'rcrmo.s .AdiiiMrs. para cadti e.\ercício Ihianceiro. após a

veriljcação da real necessidade tia CONTRATANTlv. nos lermos do inciso 11. tio ari. 57. da l.ei n" 8.666/93.
hcin como alterado, exceto tirr loctiiilc ao sen objeli».

Piiníj^rnfo Cnicn

litiisirtiçào. por razties de interesse jtiiblieo. poderá a qualquer tempo declarar o
.A Admitii

nilo or;i llmitido. btisiando imia nolincttçào
dc 30
dias
término antecipado do Conli:
— prévia ctmi iprazo -- (trinta)
•
—

para a rescisão, sciulo que em tal hipótese será tievido n CON'I'UATADA. o pagamento, se houver dc saldo
lelétente a c-vectição dos serviços.

(•i.,\isn.A Qi iNTA- Diur.nos !•; ORUK;A(;-õt:.s das paritisíontratani-ks:
5.I.- DACONTR.ATADA:

-.A CONTR.\'l'ADA deverá Ibriteccr o tdrjeio dc acortio a necessidade dit CONTRATANTÍC.

5.1.2. A ("ONTR.VT.AD.^ será legal e llnanceiramenio rcsponsátel por todas as obrigações c
ctuniiromissus coniraidos com terceiros, ptira a execução deste Contraio, bem como. pelos encargos
irabalhistas. itievidciiciários. llsctiis. securitários. comerciais e outros Uns. a eles não se \inculatido a
CONTR.AT.ANTR a tiualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade;
5.1.3.- A C()N'I'RAT.\I).A assume inteira lesponsabiliiitiile pelos danos ou prejuízos causados á
(■()NTR,\T.AN'I'K ou a terceiros. liccotTeiiles tie tloío ou cttlpa. negligência, tmpcricla ou itiipriidcncia. na

e.sccuçilo tio objeto deste Contraio, diretamente. i>or seus propostos e'oti cnipregatios. não excluindo t>ti
icdiizindo e.ssa responsabiiiciadc. a flscalizaç;"io ou aconipanbamcnto feito pela CONTRAT.ANTF. ou por
seus incposios;
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-i#SJ/i. • Rücoiihcccros (lircilos da adininistraçüo. cni caso dc loscisào ndmitiisiraiivn iirif\'i,stii iid Artiizo 77 da
l.ciX.(>66W:

5.1.7.

A CO.NI^IIATADA <lcvcrn nianicr. cliiraulc ioda a cxcciicào do coniialo. iodas as condiiíôcs dc

halíiiiiaçào c iiualificaiíao oxi^iidas na licitaçilo. conlbrinc provisio no ari. 55. inciso .NI! da Lei ii" S.bftbA)."!.
S.I.X. Comunicar à Prcfcimra Municipal dc Nova Vii,'osa os cvcniuai.s casos roniiilos c dc força maior,

dentro <k) prazo dc 2 (dois) dias úicis após a vcriíleaçilo do falo c a|)rcseniar os dociimcnlos para a rcspcciiva

aprovação, cm ale 5 (cinco) dias conscciilivos. a partir da data dc sua (^conência. sob |)cna dc não scrcin
considerados;

5.1.'L A CONTRAT.ADA tlca obrigada a aceitar, nas mesmas coniiiçòes eoiiiraliiais, os aerõseimos ou
supressões nue sc fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25"!> (vinte c cinco por cento) do valor inicia!
atualizado do contrato para os .seus acréscimos.
5.1.10. - Fornecer o objeto contratado dentro dos piazos e.slabclecidos no Lditaí c Ciuitralo.
5.2.- DA CON I RA TAN I F.;

.5.2.1.- Pagar confonne estabelecido na Cláusula Segunda, as obrigações llnanceiras decorrentes do prcseuie
Contrato, na inlegralUlade dos seus tcnnos;

5.2.2.

Os forncciniemo serão acompaniiados c fiseali/ados pelos respectivos .Seerelários Municipais

ordeiiadorcs das de.spesas. segundo as unidades solieilanies. ou ouiro servidor designado para substitui-lo.
ijiie anotará em registro próprio as oconêneias lelacionadas com o fonieeimeiiio dos produtos, ríetenninaiido
o ipie for necc.s.sário à regularização das faltas ou defeitos observailos,
.5.2.3. Poderá a fiscalização ordenar a su.sponsào total ou parcial tios serviço.s. ca.so não sejam atendidas,

lieiuio tie -18 (iiuarcnia c oito) horas, as reclamações ipie ílzcr, sem prcjui/.o de outras saiiçtães iiiie possam sc
aplicar a fiONTR.ATADA,

Cl.ÁUSliLA SICXTA - DA FÍSCAI.I/.ACÀO.

fi.1. O acoiiipanhanienio para o fiel cumprimcnio c e.NOCUçào deste Conirato. serão feitos peia

servidora

Ji-.ssica de Oliveira. Gestora do.s Contratos Aciminisliativos do Poder l-Neciifivo. eoiilbnne Porlaria ii°.

003/2017 lotado, a quem caberá a rcsiionsabiitdadc tie fazer cumprir rigorosamente, os prazos, contliçòes e

ilisposiçires deste Contrato, bem como. coiminiear ás autoridades eompelcnies tiiialtiuer cveiitualidade ipre
gere a necessidade de meilidas de ordem legal e/ou administrativa e a llseali/cição dtt conlrato caberá ao
servidor l-ranco Siba Moreira, matricula n". 5000. sob oCiO-n". 08-l,055.l77-.'íó, Porlaria iC. 0.3-1 B/2020.

Cl..u:si LA .SKTIM A - DA ALTIèRACÁO DO CON I RA FO:

7.1.- (") CONTR.ATANTR poderá mtxlilicar uiulaieralmenie o presente contraio para melhor adequação das
finalidades de iulerosse piiblico. ieS)K*iiados os diroilos da CON I R.A IAD,A.

( L.ÁlíSl LA 01 r.AVA-DA I.N FNF.CCCÂO DO CONTRA I O:
fi.l. A CON'í"RATADA reconhece os diroilos do CONTÍLAT.ANTK. em caso dc rescisão admínisiraliva.

previstos no tul. 77 da Lei Federal n', 8,666 de 2! de iiinho de 1093,
( L.ÁCSCLA NONA - DA RK.SCI.S.ÀO:

y.l. o coninilo ora celebrado poderá ser re.scindidt) ca.so ocorram t|uai-sqiier dos ca.sos previstos nos anigos
77 c 78 da Lei l-cderai if'- 8.666'93. dc 21 de junho de L9')3 e alterações em vigor,
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PuriiunilV) Priniciro - O conliau para o Ibmccimcnio dos ])i'(Kl»itis |HKlà'j ser vcsciiitírS^piigo^^Mv;! d:i
CONTIIATADA, no caso de descumprimemo das tiormas cotilraliiais pcio CONTUATANTI'.. mcciiaitie
avào judicial cspccialinculc iiilcmada para esse 1'ini;
Parát-rafo Scaimdo - Na Inpóicsc prevista iio partuiraib atilciior. os serviços pela CONTUAT.VDA tiào

piuicião ser inlerroiniridos ou iiaralisados. aié a decisão judicial iratisilada ctii jiiljradtv
1'aráüi'afb Tcrccii ii - A rescisão deste contraio iniplieaià reieiicào de eréiiiios deeoirenlcs da eoiilratacão.
até o limite dos prejuízos causados ao CON'l'IlA"l"AN'rK. Iteiii como iia assuacão do üírjeio do coniraio pelo
(■C)NTKA'l"ANTÍè na fomia que o mesmo dclcnninar.
< I.Ál"Sl I.A 1)1-:/. DAS PENAUDADr.S K DAS Mlil.TAS:

Id.l. A CONTRATADA por dcscumprimeiito dc qualquer cláusula coiitratual siijeitar-se-á as scuuimes
penalidades:
I • advertência;

II - susjtensão temporária de participação em licitação o imiiedititenlo de contratar com a Administração, por
]irazo não superior a 2 (dois) anos:
III - declaração do inidoiieidadc para licitar ou contratar com a Aríministraçào 1'i'iídica en(|iiaiito perdniarem
os motivos determinantes da punição ou alé que seja promovida a reabilitação perante a própria anloridade

que aplieon a penalidade, que será concedida sempre que o contvaiailo ressarcir a .Administração pelos

prejiiizos re,suilnitics c apôs decoirido o prazo da .sanção a])licada com base no inciso anterior;
l\' - VUilia por atraso iitjuslidcado no fomccinicnto. que será liiadnada de acordo com u liravidade da
iiilVação. obedecidos os seguintes iimíles máNÍiiios:

a. HVííi (dez. por cenlo) sobro o valor da nota de em|)enbo ou do eoiilialo. cm caso dc desciintprinicnlo total
(Ia obrigação;

b.

(três dêciittos por cento) ao dia. alé o ii igésimo dia dc ali aso. sobre o valor da parte do rornceimenlo

não realizado;

c.

(sele décimos por cento) sobic o valor da parle do tórnccinieiilo. por cada dia .sut)se(|iiente alé o

Irigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas á CONTíTATANTR serão obrigatoriamenie registradas no
Cadastro de bomcccclorcs do Mimicipio de Nova Viçosa-UA.

Ibirngraf» Cnicn • As intillas aplicadas deverão ser pagas esponlaneameiile ito prazc» milviino de 05 (cinco)
dia.s ou serão deduzidas do valor corre.spciiulente ao valor da eonliaiaçào, após prévio proces.^o

admiriisiralivo. garantida a ampla defesa e o contraditório oii. ainda, cobradas jiidicialmenie. a critério da
Scctetaria Municipal de finanças.

CLÁl SCI.A ONZE- DA \ INCULAÇ.ÃO:

n.l. - o presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus aiie\os do Pregão {'reseneial P.'
Sistema de Regi.siro de Preços n^ l-l6/20iy. propostas rmaitceiras dos piopoiieiites e a .Ata de Regi.stro de
l'reços n"' {'C-zIOlOoriginada da referida licitação.
(•l..ÁTSri.A DOZE - DO.S CASO.S OMI.SSO.S:
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12.1.-- i'ica esiabütccitln nuc caso venha ocorrer alj:imi laio não prcv islo no prcscnic coiiirato. os cliiiinailos
casos oinisso.s. cslc.s serão resolvidos enirc as parles, respcil.niio o olijcto cio coniralo, a.leL^isiaçào c demais

normas roeuladorns da nialéria e ctn especial a l.ei ii" 8.666/00. aplicatido-lhe. quando for o caso.

suidelivaincmc o.s j'rincipios tia Teoria Geral dos Conlratos estaheleciilos na Leiiislat;ão Ci\ il Brasileira e as
disposições cio Direilo l'ri\ado.
CT.ÁllSl)L.\TRF.Zr - DA BUBI-ICAÇÃO:

13.1-- A CONTU.ATAN'1'K providenciará a puidicação dcslc Conlrnlo. por extraio. nn.s locais dc cosliime
conforme pia/.o dcliiiiilo na leeisíaçào pcrtincine.
CLUISULA QU.\TOU/.i:- DO FORO:

14.1. - .As panes elegem o Foro da Comarca tie Nova Viçosa - Bahia, com e.sclnsão dc qualquer oiilro. por
mais privilegiado que sej:i. para dirimir quaisquer dúvidas cmergeiilcs do preserile conhato.

l- por assim e.slarcm.jvuslos c contratados, n-ssiiiam o pre.seiite instrumento em 03 (três) vias de igual
lei>r e Ibrm.a na prc.sença de 02(duas)te.stemimhas. para que sinla seusjiirídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa-Bahia. em 02 dejaneirojF^

—jllIUlFITrO >IUNICirAL
COMlTAT-VNTE-

DANI

Í-().S SOjUZA

rfpufsfntaNte lfgal
AUTO PO.SK)CATAVENTO LTDA
CONTHATAI>A

TF.STK.MU.NUA.S: -

]

>•

—

NO.MK:^-. .

NOMI": àSVr\.

CI'F:
'

^YhíyÚTrX)

CPF:xê3ZíII5£Z3I_-__^
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i:\rit.\To iio coNTK.vro n-

vincti.ado ao ohk<;ão i'i<i;si:.N"c:iAl,'nKr;tSTKo df,

l'lli;ci.>s .V 14WJIIÍI» K ATA l)i; UKfirSTl») DF I'Uí:C<> N" iy5'2niy OKITMIO do I'IU)C.KSS0
AI»MINISTIÍATI\'0 N"ÍÓ(WIII'I.

fdM KaTaNTKS: o MUMCirjO l>i: NOVA VIÇOSA - HA. I'l;S.SOA Jl HÍDICA DH DlIJiarO TÚIlLiCO ISTFRNO,
IN.ícrtiroNOCMM

1.1.TÍ.1.5A1,"'IIII-I'I. 0.iSKt:HKTAHIA .\irMCll-Al. DFMFiO A.MIIIKMK.
.i.tii I.I IIA. INSCiUTA NO C'M'J SO» N". H:,'7:<,lll.iHHinM5

COMIiATAln: 11.1 Aiíl.i l',,»!.. C'j

OIUFTO; Conslilui u ulijolu do.stc contnilo o ibníccimfiilo pincelado ilc coiiilnisliveis aiilomnlivo;; para

akiuler as deniaiulas da SIvCIÍ l*. IA lU/V M UNíCi l*AI. Dl'..MICIO AM ÍD F-NTIl na Sede do Muiiieipio e/oii
demais ilisiriios. eoiilbmie cspeeilieaçdes. quaniidadcs c preços dcseriios no Aiie.vio 1 do I-diial PrcgAo
I'iesenei:il IV Si.slenia dc «egisiio de Creços n". I4('/20I9 c na Cláiisiila Segunda da Ala de Registro de
IVeço.s n" I95''2019 vinculada a csle coniratu,

DOTAÇÃO ÜIJCA.MLNTÁRIA:
feder

V

li.vcindve

0|.2.1n

V

frefciliira Munieinal de Nnva Viçosa

.'teerel.nria

:(i'>

Sreiviaila .Mniiieioal de Meio Aiiihieniv

Cntd.idc

20'>ii|

Seereiafia Miinieío.il de Meio ..Sinbieale
fiesiío das Atividades da Scctel.liia Mtiiiitipal ile -Melo Amhiente

Atividade
lilciiiciilii
Ibille

.1.19(1..ill.tld

Maleri.a! ilcCimsiimo

OtI

Keeiasos Oídin.irius

l)() r?()N'l'UAl'0: HS

mil(fiLitioceníov « cim^ficnia reais).

i».vi A líA contkataçáoj M:rOi'ío:»
vini':NciA:c):.(ii/:(i;í)A .ii.(17/202(1.

MANOKi.ni.sTA .\i..\ij:ii).v
niKnaio.MVMCiCAi.
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Esta edição enconlra-se no site oficial deste ente.

Certidão Inlemet

18/Q3V2Q20

BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

vtfnr

Receita Federal

CERTIDÃO^ff^i-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorfa-Oeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ: 02.72S.060/0001-05

Ressalvado o dtretlo de a Fazaida Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo adma idenlrficado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradofia-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

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

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbrto da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuições sodais previstas
nas alíneas 'a' a 'd* do parágrafo único do art 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condidonada à verificação de sua autentiddade na IntemeL nos
endereços <http;//ffb.gov.br> ou <http://vnvw.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.761 de 2/10/2014
Emitida ás 09:39:52 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasnia>
Válida até 14/09^020.

Código de controle da certidão: 5A56.D802.FF19.942F

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Nova Consulta

'

Are^arv píqlna
p*r» ImproBSo

Servlco&recs!ta.b2efiEÍB.goviv/Sarvics6/c«rtidao/CntfConjuntalnterCiTvteCerti(laalnteniet.asp7nis02725060000105a|>3Ssaseftc«iaíç>oa1
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CvBiitaRefliiaridBde do EirivegaScr

tllWXClD

Voltar

Impnmir

CAB^A

CAIXA ECONÔMICA PEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição:

02.725.060/oooi-os

Razão Social:ALTTO posto catavento ltoa

Endereço:

av oceanica looo / pres jose sarney / nova viçosa / ba /
45920-000

A Cdíx3 Econômica Federal, no uso da atríburção que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
errpresa acirre Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações como FGTS.
Valídade:13/03/2020 a 10/07/2020
Certificação Número: 2020031302581383451850

Informação obtida em 27/04/2020 Ü9;35:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Cabo:
vvww.cahca.gov.br

htIps://ccnstita-crtcaia.govbr/cans«Jt8crVpa(|ee/Sn^essao.)sf
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PODKR JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.725.050/0001-05
Certidão n": 6629418/2020

Expedição: 16/03/2020, ãs 14:36:14

Validade: 11/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

que

AUTO

posto

catavbnto

ltda

(MATRIZ B FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

02.725.060/0001-05,

MÃO 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 â 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.t8t.juB.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários â 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.

DíivídtíS c siiyçsi ófs:

.ist. jus.bi

f

GOVERNO DO ESTADO DA BAHU

Emissão: Oi/06/2020 13:03

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os ereltosdos ans.113e114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981-Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N»: 20201564260

RAZ&oeOCIAI.

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
tHSCltlçãO ESTAOUAL

CNPJ

Wg.S79A3»

02.725.060/00(11.05

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

Esta certidão engloba todos os seus ostabeíedmentcs quanto à inejdstênda de débitos, indusive os inscritos na Dívida
Alfva, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PúbBca do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados pasteríonnente.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n'918/S6, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS ÍNSPETORIAS

FAZENDÁRtAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://virww.scfazJa.gov.br

VáSda com a oprosontação conjunta do cartão original do Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Seaetaría da Rocelta Federal do Mnistério da Fannda.

Piígína I dc 1

RelCertidaaNeBatíva.ipl

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
DEPARTAMENTO OE TnSUTOS

AV.OCEAMCA.3IOO .AfiROLHOS
NOVAVtÇOSA - BA - CEP:439200X1
FOrC(S):(73)32I»1124 CKPAWF:13.791JSinoai-«

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO
N' 000173/2020

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

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

inscrição Municipal:

50077_

Endereço:

AV OCEANICA,1769

CPF/CNPJ: 02.725.060/0001-05

JOSÉ SARNEY -(Area Litorânea)

NOVA VIÇOSA - BA ■ CEP: ASB20-000

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:

Esia Certidão foi emitida em

01/06/2020

com base no Código Tributário Nacional, lei n"5.172/66.

Certidão válida alé: 31/07/2020

Código de controle da certidão; 0100010990

Entecr

CEOVAIDO

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.

-■1
•i
'--■f
CortshU'f>GO u''c» fv;ya

Nova Viçosa, 23 de junho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para Prorrogar o
Contrato n° 2276/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrita no CNPJ

02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente José Sanicy Nova
Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA, brasileiro,
casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG 12.559.174, firmado

com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas do SECETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 elausula
segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de
janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando sua vigência com termino em 31 de dezembro de 2020 a
partir do dia 01 de agosto de 2020. Considerando a existência de R$ 15.450,00 (quinze mil e
quatrocentos e cinqüenta reais) no saldo do contrato.
Solicito desta contabilidade a informação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

IDA
>REFDIT

MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-maii: gablnetedoprefeltog^gmall.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa, 23 de junho de 2020
66CNC/4
Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para Prorrogar o
Contrato 11° 2276/2020 celebrado com o AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrita no CNPJ

02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente José Sarncy Nova
Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA, brasileiro,
casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82. RO MG 12.559.174, llrmado
com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivo para atender as demandas do SECETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 dc R$ 15.450,00 (quinze mil e
quatrocentos e cinqüenta reais) no saldo do contrato Solicito desta Assessoria analise e emissão
de Parecer Jurídico.

NICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: eabinetedoorefeitotaemaíl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo ii".820-B/2020

Pregào Presencial n". 146/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Assunto: Análise do Primeiro Termo aditivo para prorrogação de vigência contratual.
Direito

administrativo.

Licitações

e

contratos.

Minuta de aditivo contratual,
Prorrogação
excepcional de vigência. Fundamento jurídico: arl,
65 e 57 da Lei n" 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos juridico-fonnais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n". 2276/2020, firmado com a empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA,
cujo objetivo é o fornecimento parcelado de combustíveis para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

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 Meio Ambiente, justificando a necessidade
da alteração; b) Contrato; c) Tenno 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 c a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,

II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Para o exame da alteração pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, é

imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza.

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (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 confomie o art.
65 da citada lei.

Vejamos:
Art.65. Oi cünlratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, eom as devidas
jusliílcalivas, nos seguintes casos:

I - unilalcralmcnic pela Administração;
a) quando lioiiver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus ol^Jctivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por e.sta Lei;

II - por acordo das partes;
a)quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como

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

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograrna financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação dc fornecimento dc bens ou cxcctiçào dc obra ou serviço;
li t í

ntw
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d) para restabelecer a relação que as parles pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fomecimenio, objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese dc sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém dc
conseqüências incalculáveis, retardadorcs ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou falo do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extraconlratual.

(Redação dada nela Lei n" S.S83. de

1994)

§ 1" O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor iniciai atualizado do contrato, c, no caso particular de reforma de cdificio ou
dc equipamento, até o limite dc 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
«^1»
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§ 2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo:

(Redação dada nela Lei n" 9.648. de 1998)

I-(VETADO)

fincluido tpela Lei n° 9.648. dc 1998)

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

(incluído

nela Lei n"9.648. de 1998)

§ 3- Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no ij

deste artigo.

§ 4- No ca.so de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido
os materiai.s c posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

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

§ 52 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
supcrvenicncia dc dispo.siçòcs legais, quando ocorridas após a data da aprc.scniação da

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

§ 6- [;m havendo altcruí^ão unilateral do contrato que aumente os eneargòs do contratado, a
Administração deverá resiabeiccer, por aditamento, n equilíbrio econômico-finaneeiro
inicial.

Jj

(VETADO)

§ 8- A variação do valor eontratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou pcnalizaçòcs financeiras decorrentes
d.as condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simple.s apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presente caso, verifica-sc lambem que a solicitação fonnulada se encontra
consubstanciada no artigo 57, II, § 2° da Lei 8666/93 que assim determina;
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a .serem executados de forma continua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas á obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada

pela Lei n" 9.648, dc 1998)
§ 2o Toda prorrogação dc prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato,

Ainda quanto às justificativas 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, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos

jurídicos.
Pode-se considerar a demonstração do interesse da Administração na continuidade dos

serviços e a aprovação formal pela autoridade competente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Pa Dossihilidadc dc alteração.

A Lei dc Licitações cm seu art. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração e o art. 57 a sua
prorrogação.
B) Interesse cxnresso da contratada.

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

Verifica-se que a empresa eslá prestando os serviços para o qual fora contratada e não há
nenhuma alegação de não cumprimento pelo setor interessando
D) Da manutenção das condições iniciais de habilitação pela 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, bom 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 jun'dico-formais, manifesto pela
aprovação da minuta do terceiro termo aditivo, levando em consideração que a mesma foi redigida
dentro dos ditames legais e, sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual
cm 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa
apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos tennos do artigo 57,II,
§ T da Lei 8.666/93.

À consideração superior.
Nova Viçosa/BA, 23 de julho de 2020.

AüvuynilD -OAO/OA Za.lDS

Daniel Teles Car\'alho Machado

Advogado-OAB/BA 28.109
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ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2276/2020

SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 820-B/2020, VINCULADO

AO

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

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

Prorrogação da Vigência do contrato n° 2276/2020, firmado entre as partes em
02/01/2020 com vigência até 31/07/2020, ficando sua vigência que compreende o
período de 01/08/2020 até 31/12/2020. Cujo objeto é o fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio

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

Registro de Preços n° 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços
n° 195/2019 vinculada a este contrato. Contrato firmado entre a prefeitura Municipal de
Nova Viçosa e a empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrito no CNPJ SOB
O N° 02.725.060/0001-05. Considerando a necessidade da continuidade dos serviços

contratados para continuar o fornecimento parcelado de combustível automotivo para
atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município. Considerando o
saldo de contrato no valor de RS 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais)
de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato.
Considerando ainda Parecer Jurídico favorável pela possibilidade/viabilidade da
prorrogação de prazo ao contrato a partir do dia 01 de agosto de 2020 até 31 de
dezembro de 2020. Devendo após a devida homologação pelo chefe do Poder

Executivo, da nossa decisão, proceder à devida publicação nos meios legais para que
surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a

reunião. Assim sendo, eu Cláudia Otto Cruz Moreira, Pregoeira lavrei o presente
registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por
mim e demais equipe de apoio. Encaminhamos os presentes autos, acompanhados

deste parecer, para fins de assinatura do termo aditivo pelo Sr. Prefeito e pela
empresa contratada, na forma da Lei.
Comissão Permanente de Licitação/ Decreto 868/2020.

Claudia Md Moreira
Pregoeira

Ivaniize S. Câmara
Equipe De Apoio

Débof^Grd^Santos
Equipe^De Apoio

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: Eabinetedoprefeito(5)nova.vicosa.ba.eov.br- CNPJ n» CNPJ:
13.761.531/0001-49
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PKIMEIRO TERMO ADt l INO DE PMZO^VNCl EAnO

AO

PROCESSO

REPERENTE

AI>MI\ISTRATIVO'~N°

AO

rORNECIMEM O

(OMRAIO

PARCELADO

N".

DE

S2()-»/21l2()

2276/2020

IJK

COMDUSI ÍVKI,

AUTOMOTIVO, QUi; EN1 Ri; SI CELEBRAM l)i; UM

LADO. O município DE NOVA VIÇOSA E A EMPRESA:
AUTO POSTO CA I AVENK)L I DA.

Através cio presente Termo Aciilivo. de um lado o MUNICÍPIO l)K NOVA VIÇOSA. ESTADO DA
BAHIA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sol) o n" 13.761.531/0001-49. com
sede na Avenida Oceânica. n° 2994. Bairro Abrolhos i, Nova Vivosa/BA. neste ato. representado pelo

Prefeito Municipal. Sr. MANOEL CO.STA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante. CPF sob o n".
050.967,745-20. domiciliado na Rua São Benedito n°. 255. Centro. Distrito de í'oslo da Mata. CEP: 45.928-

000, Nova Viçosa-BA. doravante denominado simplesmente CONTRATAN'í"E. e de outro lado. a Empresa:
AUTO l'OSTO CATAVENTO LTDA, pessoa jurídica cie direito privado, inscrita no CNIM sob n°.
02.725.()6(I/I)0(I1-(I5, . situada no endereço Av. Oceânica, n° 1000. Nova Viçosa-Bahia, neste ato

representado pelo Sr. DANIEL SPENCER MATOS SOUZA, inscrito no CPE: 051.826.986-82 e e RG n°
MG-I2.559,I74. denominada CONTRATADA têm entre si justos e avençados. e celebrando o presente
termo aditivo ao contrato n°. 2276/2020 vinculado ao Pregão Presencial IV Sistema de Registro de Preços n".
146/2019. Processo Administrati\'o n''. 820-11/2020 e Ata de Registro de Preços n" 195/2019. sujeitando-se

as partes às normas disciplinares da Lei n". 8.666. cic 21 de junho de 1993. e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE TO.

1.1-0 presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato n®2276/2020 firmado
entre as panes em 02 de janeiro de 2020. Cujo objeto é o Fornecimento Parcelado de Combustível

Automotivo para atender as demandas da Secretaria Mitiilcipal de Meio Ambiente, deste Municipio.
e/ou demais distritos, conforme cspecineações. quantidades e preços (Icscritos no Anexo 1 do Edital

Pregão !>rescncial p/ Sistema de Registro de Preços n°. 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ala de
Registro de Preços n°. 195/2019 vinculada a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA-DA JU.STIEICATIVA.

2.1 - Justiflca-sc a celebração do presente aililivo. a necessidade da continuidade dos serviços contratados

para corilimiar o Fornecimento Parcelado de Combustível Automotivo para atender a Secretaria Municipal
dc Meio Ambiente, deste município. Considerando o saldo de contrato no valor de RS 15.450.00 (Quinze

mil quatrocentos e cinqüenta reais) dc acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - O prc.sciue termo aditivo tem como objeto a prorrogação dc prazo do contrato original n° 2276/2020.
Firmado entre as parles ctii 02/01/2020 com vigência até 31/07/2020. Hcaiulo sua vigência que compreende o
período dc 01/08/2020 até 31/12/2020.

*No.s termos previ.sins em sita Cláusula 4". "VI vi^ciicid do presente será de 02 de
janeiro de 2020 a 51 dc jid/io de 2020. podendo ser prorro^iudo. de coinnin acordo

entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercido financeiro, após a
verificação da real necessidade da CONTRATANTE, nos lermos do inciso 11. do art. 57.
da Lein"8.666/93. bem como alterada, exceto no tocante ao .sen objeto".

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes cio presente (ermo aditivo corierão à conta das seguintes dotações
Excciilivii

l'<ulcr

2

Orí-ão

2

{'REEEi rURA Ml.NICIP.AI, DE NOVA VIÇOSA

Sccrct.iria

209

Scci i'tiiri;i Mimicipa).Meio Amliicnle

tiniiliidc

20901

Secri-t;iriii Municipal dc .Meio Aniítienfc

.Mivjdndc

2.045

Gestão diis .Atividades d.i Sec. Miiii. ilc Meio Amhiente

Eicmcntn

J390.3Ü.Ü0

\t:ilcri;il ilc ÍOiisiiino

Fonte

00

Rocursus OnJin.árids
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CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LF.GAL.
5.1 - O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no
artigo 57. inciso II da Lei n". 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
6.1 - Ficam ratillcadas as demais cláusulas c condições estabelecidas no contrato originário, firmado entre as
parles.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 - O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do

prazo previsto no parágrafo linico do art, 61. ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do
mesmo.

E. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-sc o pre.senle termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que siirlam um só efeito, as quais, dcj^ois de lidas, são assinadas pelos repiesentantes
das partes. CONTRATANTE e CONTRATADA,c por duas testemunhas presenciais,
Nova Viçosa-Baliia,03 de julho de 2020

ICIP

ONTRATANTE

DANlEtrsí»ENCEÍ^ÍVlA'rOS ^OUZA
EPRF.SENTANTE LEGAL
AUTO PO.STO CATAVENTO LTDA
CONTRATADA

Tcsleinimhas:

Nome:
cpF:

^

O—/-

. ( yVrv>/-i cfo
CPF:
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Diário I ")ric;:il rio

Nova Viçosa

MUNrCÜPílO

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
7 - Ano - N° 3661

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N". 2276/2(120

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N". H2(|.H/202(I ORIUNDO DO PREGÃO
PRESENCIAL IV SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N". I46/201'> E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N". 105/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO, CNPJ sirh i> n" I3.76I,53IA)l)01.49.
CONTRATADA: AUTO POSTO CATAATNTO I.TDA, instrita iin CNPJ sob n°. 02.725.060/0001-05.

neste ato rcpre.suniaiio pela Sr. DANIEL SPENCER MATOS SOUZA, inscrita no CPE: 0.51.826.986-82.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n°. 2276/2020, firmado cmre as partes cin 02/01/2020 com

vigência alô .11/07/2020, ficando sua vigência qau compreende o período de 01/08/2020 até .11/12/2020, Cujo
objeto c o Eornccimento Parcelado de combustíveis Aiiiomoiivos pata atender as demandas da Secrctarlii
Municipal dv Meio Atni>ieti(e da sede do município, c/ou demais distritos, conforme especificações,

quanlidadc.s c preços descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Sisicnta de Registro de Preços n°.
146/2019 c na Cláusula Segunda da Ala de Registro de Preços n'. 19.1/2019 vinculada a este contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Poder

2

Órgão

2

Secretária

209

Unidiidu

Executivo

20901

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Munleipal de Meio Ambiente
Secretaria Mlliiieipal de .Meio Ambiente

Atividade

2.045

Gestão das Allvidndcs da Scc. Miin, de Meio Ainhienie

Elemento

.1390,30.00

Material dc Cnnsiiino

Fonte

00

Recursos Ordiiuirios

DATA DO ADITAMENTO: 0.1/07/2020.

VIGÊNCIA: OI/08/2020 a M/12/2020,
DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57. inciso 11 da Lei n°, 8.666/93,

MANOEL COSTA ALMEIDA.PREFEITO MUNICIPAL
REPRESENTANTE DANIEL SPENCER MATOS SOUZ.A.AUrO POSTO C.ATA VENTO LTDA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZFCB+DYHZXFKHMMUSN03MA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

or

NDVA
^ Jf.Val'

ibSENC/
ORDEM DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Autorizamos o setor Contábil a empenhar o Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n°
2276/2020 celebrado com o POSTO AUTO POSTO CATAVENTO LTDA, inscrita no CNPJ
02.725.060/0001-05, situada na Avenida Oceânica, n° 1000, Bairro: Presidente José Samey

Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA,
brasileiro, casado. Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RG MG
12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento

parcelado de combustível automotivo para atender as demandas da SECETARIA
MUNICIPAL MEIO AMBIENTE no na sede do Município, e ou demais descritos confonne
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$ 15.450.00 (quinze mil e quatrocentos e cinqüenta reais) no
saldo do contrato.

Nova Viçosa,03 de julho de 2020.

PREFÊT

C PA

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: eabinetedoprefeito(a>gmall.com - CNPJ n» CNPJ: 13.761.531/0001-49

ORDEM DE SERVIÇO

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

Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr. DANIEL SPANCER MATOS SOUZA,
brasileiro, casado, Gerente Administrativo, inscrito no CPF 051.826.986-82, RO MG
12.559.174, firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA com objeto fornecimento

parcelado de combustível automotivo para atender as demandas do SECETARIA
MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 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 ii°
195/2019 vinculada ao contrato, com vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Ficando
sua vigência com termino em 31 de dezembro dc 2020 a partir do dia 01 de agosto de 2020.
Considerando a existência de R$ 15.450,00 (quinze mil c quatrocentos e cinqüenta reais) no
saldo do contrato. Dar continuidade ao fornecimento do objeto supracitado de acordo com o
Primeiro Tenno Aditivo ao Contrato 2276/2020. A partir do dia 01 de agosto de 2020 até o
dia 31 de dezembro de 2020.

Nova Viçosa,03 de julho de 2020.

IDA

NICIPAL
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