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TERMO DE APENSAMENTO

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

llcitatório, faço o apensamènto do PROCESSO ADMINISTRATIVO de n°
654/2019 que contém 2192(dois mil cento e noventa e dois) folhas, com

seqüência do n° 01 á 2192 do qual acrescento 55(cinqüenta e cinco) folhas
com seqüência de 01 á 55 folhas, vinculado ao Processo Administrativo n° 827A/2020, objetivando o Primeiro termo aditivo ao contrato de n° 2278/2020 com

a empresa: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, que tem
como objeto O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO NT 2278/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES

EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA
VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto
é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no Distrito de Posto da

Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e

preços descritos no Anexo 1 do Edital Pregão Presencial Pt Sistema de
Registro de Preços n" 146/2019 e na Cláusula Segunda da Ata de Registro de
Preços n® 195/2019 vinculada a este Contrato.
Nova Viçosa, 10 de agosto de 2020.
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Claudia

C. Moreira

DECRETO: 868/2020
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CAPA DO PROCESSO LICITATORIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 827-A/2020.

TIPO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2278/2020.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL-SRP N° 146/2019.
REGÊNCIA LEGAL; ART. 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N" 8.666/93.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NT 2278/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020,
PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020.
Cujo Objeto é fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no Distrito de Posto da Mata/ BA,
e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades e preços descritos no

Anexo I do Edital Pregão Presencial PI Sistema de Registro de Preços n° 146/2019 e
na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços n® 195/2019 vinculada a este
Contrato.

EMPRESA: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no
CNPJ SOB O N° 96.825.351/0001-00.
DATA DO ADITAMENTO: 24/07/2020.

DATA DA PRORROGAÇÃO: 01/08/2020 A 31/12/2020
DECRETO N® 868/2020
CLAUDIA
MOREIRA
PREGOEIRA
IVANILZE S. CAMARA
EQUIPE DE APOIO
DEBO
EQU

OS SANTOS
DE APOIO

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa- Estado da Bahia - CEP:45920.000- Tel.:(73)3208-1124
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AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de julho de 2020 autuei sob n° 827-A/2020 Ofício do
Excelentíssimo Prefeito Municipal autorizando abertura de Processo Licitatório em
atendimento a oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal Agricultura e Pesca,

para Prorrogar o Contrato n° 2278/2020 celebrado com o POSTO SEGURO

DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na
BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia, neste ato representado pelo Sr.
CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, casado. Sócio administrador,
inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP, firmado com o MUNICIPO DE

NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível automotivos para
atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no Distrito

de Posto da Mata/BA, 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$ 227.218,43 (duzentos e vinte sete mil duzentos e dezoito

reais e quarenta e três reais) no saldo do contrato. Copia dos documentos da empresa,

copia do contrato original, certidões. Oficio do Prefeito a Contabilidade do Município
solicitando a Informação quanto a Dotação Orçamentária capaz de custear a referida
despesa, resposta do contador do município informando a rubrica orçamentária, 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.

V

Cláudia O C. Moreira

Pregoeira

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

• i* • ! ''

. O

Participou* do CURSO DE bORMAÇÃO DE PREGOEIRO,realizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública -IMAP rios dias
17 e 18 dc janeiro de 2019,carga horária de 12(doze) horas, no Auditório do Ed. CEO Salvador Shopping, cm Salvador/BA.'
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Salvador/BÁ, ÍS-de janeiro de 2019
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Decretos

DECRETO N® 868/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

5?viçc(55:
"Dispõe sobre a subsiiluição do PREGOEIRO e
Equipe de Apoio, para conduzir os Processos
ücitatórios
na
modaiidade
PREGÃO
da
Administração Municipal de Nova Viçosa - Batiia
e dá outras providências",

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

COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, da
Lei Orgânica Municipal, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos
dispositivos da Lei Federal n°. 10.520/2002 c/c a Lei 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 possui atribuições
que importem em julgamento ou deliberação, sendo tais atos de responsabilidade
exclusiva do Pregoeiro, mas que nada impede, todavia, que a seus membros se impute a

responsabilidade de realizar o exame de propostas quanto aos aspectos formais,
sugerindo a classificação ou a desclassificação, cabendo ao Pregoeiro examinar a
proposição leita e tomar a decisão que entender compatível na hipótese tratada, podendo
ainda ser dito que em relação à habilitação em cada certame licitatório, poderá a Equipe de
Apoio analisar os documentos à luz do que estatuir o Edital e emitir parecer, caso haja
necessidade, destinado a subsidiar a decisão a ser adotada pelo Pregoeiro;

Considerando que ao Pregoeiro se compete o encargo de voltar toda a sua
atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços
comuns, devendo, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade
estatal, dentre estes aqueles inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade.
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eliciència. Devendo atuar com diligência,
competência e eliciència 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 Liçilatórios na modalidade Pregão com
ou sem Sistema de Registro de Preços, passou a existir a necessidade de ter que substituir
os membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro.
DECRETA:

Art. 1^. Fica designada a Servidora Claudia Otto Cruz Moreira, matricula n°,

5037, nomeada através do Decreto n°. 018/2017 para o cargo de Chefe de Departamento
de Licitação, Contratos e Compras, para assumir a função de PREGOEIRA da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa- Bahia.

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

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

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

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

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

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
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"Altera o Regulamento, no âmbito do Município de
Nova Viçosa (BA)do Sisloma de Registro de Preços
previsto no art 15 da Lei n* 8.666, de 21 de Junho de
1993,e dá outras provldônclos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,

MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso da competência prevista no inciso II do arl. 30 da
Constituição Federal, bem como das atribuições de que (rata a Lei Orgânica do
Município, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Conslíluição 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. 2L Para os eleitos 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
íuluras;

II. Ata de Registro de Preços: documento vincuiailvo, obrigacionai, com
característica de compromisso para futura coniraiação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos panlclpanies e condições a serem praticadas, conicrme as
disposições contidas no insirumenio convocatório e propostas apresentadas;

III. Órgão Gerenciador: equipa da Administração responsável pelo gerenciamento
do SRP, Inclusive a condução da llcilação;

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.
Ari. 3*. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

t. Guando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes:
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tl. Quando (or mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

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

Itl. Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

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

bens e serviços de Informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Ari. 4<. Caberá ao Órgão Gerenciador 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 participarem do SRP;
II. Consolidar Iodas as informações reialivas à estimativa Individual e total de
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das

especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de
padronização;

III. Realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efelivaments

praticados antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferir a
compalibilidade dos preços registrados com os efetivamente prailcados;
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 lícilatórío respectivo;
VI. Indicar os fomocedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do
SRP;

VII. Providenciar os irámites retadonados à efelivaçáo da contratação, quando
soiicilada e autorizada pelo gestor do contrato, e informar o gestor sobre a contratação
realizada:
£ndo'«(o;Av. Ouânicii,3100,-Abrolhos I, Nova Vlçoos- BA,CEP: 4S92(HXI0
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Vill. Conduzir os procedimenlos relativos à revisão dos preços registrados e á
aplicação do penalidades, observado o disposto nos artigos 17, 18 e 20 deste decreto;

IX. Publicar Irimeslralmente, na Imprensa Olicial do Municrplo, e divulgar por meios
eleirònicos, os preços registrados para utilização dos órgãos pariicipanles.

Art. S». Caberá ao Órgão Participante:

i. Manileslar interesse em participar do SflP, ínFormando ao Órgão Gerenciador a
sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou
quanto ao projeto básico, conforme o caso;
II. Assegurar que Iodos os atos para sua Inclusão no SRP estejam devidamente
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III. Manifestar ao Órgão Gerenciador sua 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 porvcniura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimenio âs suas
disposições;
V. Indicar o gestor do contrato;
VI. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação do penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6*. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal n'8.666, de 21
de junho de 1893, caberá ao gestor do contrato;

I. Consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que esto 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 uliiização;

III. Encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação
da coniralação;
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IV. Zelar pelo cumprimenlo das obrigações conlralualmenle assumidas;

V. Informar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as condições
estabelecidas no edllal ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.
Ari. 7*. As liciiações para o SRP serão realizadas nas modalidades Concorrência

ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n« B.668, de 21 de julho de 1993 e n»
10.520, de 17 de julho de 2002, e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de
Concorrência, o Tipo Técnica e Preço.

Ari. 8*. O editai de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
(. A especilicação/descrtção do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários e sulicientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive delinindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II. A esiimaliva de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro;

ÍII. As condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e.
complementarmente, nos casos de serviços, quando cabiveis, a íreqüèntía, periodicidade,
características do pessoal, maleriais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveras, disciplina e controles a serem
adotados;

iV. O prazo de validade do registro de preço;

V. As secretarias parllcipanies 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 descumprimento das condições
eslabeleadas.

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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Ari. 9». o objelo da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior compelitividade, sem perda da
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega lixados
no edital.

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

Ari. 10. Ao praço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
lomecedorcs quantos necessários para que. em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade lotai estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I. O preço registrado e a Indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados

em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;

II. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ala; e
III. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde

que se trate de objelos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justilicada 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 ala de registro de
preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de
serviços, com observância da ordem de classilicação, as quantidades e as condições a
serem observadas nas futuras conlratações s os órgãos participantes.

§ f*. 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 Ala e.
se for o caso,do ato que promover a exclusão de que traia o parágrafo anterior.
Endcioço; Av, Ocoònlca,3100,- Abtoinot I. trova Viçosa • BA. CEf*: 4S920-000
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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 ala, computadas neste as eventuais
prorrogações.
§ 1*. A prorrogação da vigência da ata será admitida quando a proposta continuar

se mostrando mais vantajosa e satistcilos os demais requisitos desta norma, Inclusive o
limite máximo de vigência,
§ 2*. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigênda estabelecida

conforme as disposições comidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato,
observado, no que couber, o disposto no artigo 57 da Lei Federal n^ 8.666, de 21 de junho
de 1993.

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 Ata.
An. 14. A existôncía de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em Igualdade de condições,
An. 15. A Ala 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 fuiunicipal, mesmo que seja penencenie a outro município da
federação brasileira, e que não tenha participado do certame licilalório, 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 Ala, 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,
índependentamsníe dos quaniilalivos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Endoi«fo: «v. Ocsinice,3100,-Abrolhos I.No» Viçou ■ BA.CEP:4SS20-0I»
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§ 3'. As aquisições ou conlralaçôes adicionais a que se ralere este artigo não
poderão exceder, por secretaria, õrgão ou entidade, a cem por cento dos quanUiativos
registrados na Ala de Registro de Preços.

§ 4>. Quando o editat prever o fornecimento de bens ou prestação de sen/iços 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 ata do registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada Item registrado na ata de
registro de preços para o õrgão 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, observado o prazo de
vigência da ala,

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

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

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

§ 9'. É permitido aos órgãos, entidades ou secretarias munidpais pertencentes a
esle Município, a adesão a ala de registro de preços gerenciada por quaisquer órgãos ou
entidades munidpais, distritais, estaduais ou da União, medianie anuénda 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 disposI0es

conlidas na Lei Federal

8.666, de 21 de junho de 1993.
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An. 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 o as disposições contidas no artigo 17 deste Docroto;

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

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

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

III. 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 iniciativa do Órgão Participante ou do Órgão Gerenciador, e, ao
línal, será formalizado por despacho da autoridade máxima da Administração.
ArL 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 coniralual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.

Ertdsiofo: Av. OwAnlcn,3100,- Abtomos I. Nova Vlçeaa •BA.CEP: <S920-000
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Art. 20. Aplicam-se ao SRP e às coniralaçôes dele decorrentes 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, conforme o caso.

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

REGISTRE-SE, PUfiLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Endeieto: Av. OmShIcb.SKK),-Abrolhos I, Nova Viçou - BA.CEP: 45920-000
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Nova Viçosa,03 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Equipe de Pregão

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Agricultura c Pesca, para Prorrogar o
Contrato n° 2278/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO
LTDA, inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM, 35,5 Posto da Mata,

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

firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE no Distrito de Posto da Mata/BA, 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 dc 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$
227.218,43 {duzentos e vinte sete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e três reaisjno saldo do
contrato. Autorizo a Pregoeira a deflagrar abertura de Processo Administrativo para atendimento
a solicitação supracitada cm conformidade com Parecer Jurídico e Dotação Orçamentária em
anexo.

PRLFHilU

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa • BA, 45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeitotagmaíLcom - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa, 30 de junho de 2020
Ofício SEMMA nS 025/2020.
Ao

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 2278/2020 da empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA, CNPJ
96.825.351/0001-00, para fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as
demandas da 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 nS 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 papel 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 Silva 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.
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«

Of

NDVA

^ÇOSA
Desse modo, encaminhamos esta Solicitação a Vossa Excelência 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.

^llESSYLUCE CARDOSO REIS
DECRETO n2887/2020

Secretária Municipal de Meio Ambiente

NDVA

CoiUniCii n"2278/2«20

CÜNIKAIO TAKA FORNKCIMKNIO PARCKI.An?Í2^C0|.^
i)i; c:()\t»iisiivEi.. iu;fi;u);nnc a lucGtstuo i>f:
PRF.COS N"

(,)l E KNTRE SI CELEIIRAM. 1)K

i:,M I.ADO. O MlMCiPlO DK NOVA \ 1C()SA/ÜA.

COM c:oüpaktk:ipacÀo do ffndo mhmcipal
DK

MKIO A.MltlKNIi: K DO OUTRO. A

KMPRF.SA

POS TO si;c;uRO derivados dk pk tòleo i.tda.

o Ml-NICilMODIC NO\'A N JÇOSA (BA), pessoa jiinilica dc diicilo píihlico interno, inscrito no CNP.I snli
n n". IS.VTil.SJl/flIlOI-iy. com sede na Avenida Oceânica. ii''2D94. 13:iirio Abrolhos - CIIP 45.92(l-n00 cie

Novn Viçosa - BA. iieslc ato, reprcseiilado por sen Preíeilo, -Sr. MANOF.l,CO.STA AI-MI'".IDA, bnisilcirn,
divorciado. conieici;iiiie. inseriio no C'I'F" sob o ti" 050.967,74.^-20. domiciliado n;i Kiia .São Bcnedilo n"' 255.

bairro

Centro.

1'o.slo

da

Mata,

No\a

Viçosa-B,-\.

CBI'; •15.''28-000.

doravante

denominado

C ONTRA TA.N I K a do outro lado a empresa POSTO SlvCUUO DEcRIVADOS DK PiyUlÓLKO LTDA,
pessoa jiiridiea de tíireilo privado, in.scriia no CNP.) sol* n° 9íí.825.351/(1001-0(1. situada no endereço Rod.
BR 418. KM 55.5, PoslO da .Mata. Nova Viçosa Bahia, neste ato. representada pelo .Sr, CIRNE NUNES DE
ANDilADE.IUNIOll, Inasilciro, casado. Sócio Adminislriuior. insciiio no CPF" sob o n" 294.X.57,578-94.
Rü ii" 2.~4."4Ü SSP/.SP, denominada CO.NTRAT.AD.A. firmam o presente contraio, para atiiii.siçào c
fbníecimetiio de bens dc consumo descritos na Cláusula Primeira, constante no Processo .Administrativo n".

65(1/2019, Prcg.ào 1'rc.scncinl P/Sislcmn dc Rcgi.stni dc Preços n". 146/2019. regendo-.se pela Lei Federal
iC 8.06Ó, de 21 de .hinho de 1993. neereio Mimiciiial n" 650/2018. Lei Federai n" I().520/2()()2 e suas

alterações posteriores, assim como jiclas condições rio edital rercrido. pelos termos da proposta e pelas
cláusulas a scsruir exiircssas. defuiidoras dos direito.s. obrijiações c responsabilidades das parles:
CL.U .SCEA PRIMEIRA - DO On.lKTO:

J.l. - Consliiiii o olijeio deste contraio o fornecimenlo parcelado de comlnistíveis automotivos para atender
as demaiuiiis da SECRE TARIA Ml NICJILAL. DE .MEIO AMBIEN TE no Distrito de Posto da Mata/DA.

c /üii demais disiriio.s.eonrorme especillcações. quantidades e preço.s descritos no Anc.xo l do Edital Pregão
Presencial P/ Sistema dc Registro de Preços ii'M46/2(M9 c na Clátisnla Segunda da .Ata de Registro dc Preços
n" 195/2019 vinculada .T osie contrato.

§ 1" - .A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contraio, acréscimos ou
supressões na atiuisiçào ilos materiais objeto cia presente llcilaçào. de até 25°ó (vinie e cinco por cento) do
v:ilor inicial aiuali/ado do contrato, eontbmic Art. 65 da l.ci n" 8.666/9.> com suas iilicriorc.s alterações.
if 2- - .A presente eontiaiaç;"io c.stá sendo formalizada de forma indirelti. jior Modalidade Pregão Presencial

para Sistema de Registro dc Preços n" 146/2019. com base na Lei i"cdci'al ii". 8.666. de 21 dc Junho de 1993,
Decreto Miiniciptil n" 650/2018, í.ei Federai n" 10.520/2002 e suas alterações. Decreto n° 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preço.s previsto no art. 15 da referida Lei.

CI.ÁU.SULA SECUNDA - I»RECO. CONDIÇÕES DE PAGAMEN TO E REA.IUS'TAMEN'T():
2.1. -O valor total estimado do contraio é de RS 231.605.00(Duzentos e trinta e um mil scisccntos c cinco

reais). O valor mensal a ser pago eslá coiidicionaclo :i sua efetiva uiilização no prazo temporal, calculado

pela multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor linilário ofertado para os itens:

Av. Ocoàmca,n° 2994 - Abrolhos l - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:4S920-000-Tol.:(73)

NDVA
1'OSTO 1)A MATA - HA ViOU DKMAIS DISTRITOS

DESCRIÇÃO DOS PRODI)MIS

ITEM

UM).

QUANT.

Valor llnt

Valor 1 iila

OASOI.INA C:OM11USTKt:I. c omum AKi^u-cimum.i cm Tu»!"
dn Mata i/i.u .Irmai. DRiriluv IPOSTO SEOURO DERIVADOS
DE 1'ETRCH.EO I.TDAI
6l.ro DIESKI. .S5II0. AlvisiixiiiiCTln cm l'mlii da Miilii vlua
dcmnh
DRlril...IPOSIO
SEOURO
DERIVADOS
DF.

l.TS

RS 4.2')

RS2

t.TS

R$3.72

RS27.9(XMK1

1'ETRÓl.rO I. I IIAI
ÓI.EÜ DIF.SIR, Slll

ci;i ISivIi» da Mala c/iiii dciiiui^

Di^lril.in. (POSTO SF.OUUO DERIVADOS DE ÍM;TRC')I.E0

l.TS

J.75I)

RS-LOS

RS I5.31M).U(I

EIS

l.jlK)

RS 3.77

RSj.65.S.iX)

EIS

l-5(X)

RS 21.50

R$3».210,lK>

EIS

I.ÍIX)

RS 34.00

KS 1I.U(X).<HI

1.1S

5«)

RS 21.1X1

RS Kl «XUXl

l.TS

I.IHK)

RS 2X.5Ü

RS 2«,5(HJ.(K)

l.TS

IIX)

RS 17.00

RS I.7(I0.IK>

UND

5(1

RS 24,(Kl

RS i.2<Kl.(Kl

UTDA)
KTANOI. HillRArADO

dcmuK

Di^llit^'^.

Al.i.lccminil.' cm Pavla da Mala c/dii

(TOSTO

SEGURO

l)EUIS'ADOS

DE

l'K TRÓI.EO l.VDAl

"Ól.EÜ ~Í'"a"RA 'motor (GASOLINA^ " TRTMIUM

SI MI-SINTÉIll.t is COM

l.iMTryA

I-

l,llHRII K'ANTi;

MAIOR

IIIDI-R

Dl;

MTROR TORMAÇÃO HE DEIMSITOS NOS

CIMSDROS

E

V.Ál.Vm.AS,

TROlStRCIoSANIX)

Al.TO

RENDIMENIO IX) V|:|LI'IO E SL-MOR DORAiiH.I!)AOI; IX)
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os

moditinos

modei.os

ni:

VEÍCULOS A DiESEl, E c.)li|-. (ii'ERAM IIM CONDIÇÕES DE
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COM

OU
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SISIEMA

Dl;

iratames IO IX is (íasj-.s de; escape: ci )M()eor (Sistema
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RI.D-;/RViR.\D,

VOEVO

VDSO,

MACR

EÜEN.
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ÜI.EO 1'/ CA.MUIÜ - I.UHUli íCAXn-: MINERAL DEiSTINAIX)
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EINliRESAUENS
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TRl iTíiçAi > C< )Nn<A A Ct iRROS.ÃO EI ADITjl.^AiX > TARA USO
í:M UMA AMTI.A VARIEDADE DE CI.AS.MÍ DE: VEÍCULOS

agrícolas, I'< )RA Dií ESiRAD.V niANSItlRTE DE CARGA 1;

Dl; l'ASSAGE.IROS CI.ASSIMCAÇÃO. AEI GI.-5 1; Mll.-I.OHUD
VISCOSIDADE- SAE;iitT.V-'KI E X.IW-I-IO,'XI,I-IO E 25CI.

ÒI.EO i7"D"iiíÊçÃb .ÕEi:!)" euhr!eicã"nte: hidráulico
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i:

IIIDRÁUI.IÇA

DE

Cl ASSiEIÇAÇÃt):

V|:lcnL<,).S

ATRl iVAIX)
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EI
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l'( iRMAI.MiíN Ti;
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é
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IX)
A
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Av. Oceânica, n° 2994-Abrolhos]-Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP; 4S920-000-Tol.: (73) 3208-11

€3!^3.
S

1

-

■'

1'AUI1<.-I)l./\S INDl-SliJAVíUS (l'KciVi:Nli;Nn; OA l-IOCVAtl

■■

'

DAS ri-IVAS) 1'AKA i7l-.NIKl> IXi MOIOK |-.V!TANI>> AS.SIM
i>i;siiAsii;s i:nci:ssiv()s ixis i.atMifiNiiNri-s iNiiaiNns
DIIÜAN 11- St-I II I iNCIOSAMi-N ll i

FILTKO nV. 01.KÜ 1'/ MOTOll iDM-SKI.I - lUl.illO l>i; Ol.KO

I)it

1- UM in;.M 1>I. Al-iA IMIt)RTÁNCIA i'AUA '>

fiuii i-:in 1 i i'scii>NAM!-.Mi' !>.> vrifiao m.%\ |'hi.xl'ii'.\i.
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l'l.'SVA(> 1- iNIFrUIR A 1'ASSA<1í:M Dt- l'AKnc1'tj\S
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nxi

BS4«).lXI
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RS JO.tX»

RS I.SOO.OO

i-ARA I)i;n'iki» ix) Mim>ic i-viiANix) ASSIM ni:soA.siT:s
i:xci;ssiV( )s i x >s comih )Ni;ntI';s inthknos di hjaki i; si;u
II)Nl,'ll>NAMI-NI()
CKAXA
M
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AUiriV» l'AKA KADIADÜII (OASOl.lNA) ADIIIVI) l*AKA
KAI )IAI y Ht. Ml' 11 )R A (lASl H.INA
ADIIIVO

l'AHA

RAOIADOK

(l)IKSEt-)

ADllIVl)

iíADIAIJOU.MlilIllt Ai)ll-:si-l.

l'AKA

t.is

23i>

RS 25.UU

RS 6.230.1X1

I.TS

5110

RS 35.00

RS 17.500.00

VALOR TOI AI. RS 231.605.00 (DU/.E.N I OS E TRI.NTA E UM MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS).

Kcsullnntc diis «iinuitidiulc.s CDiisliintcs da proposla dc Preços, nlijcto do Edital do Pregão
l'rcsciicial/Sill' N" 146/2019, conronnc ala dc negociação feita |»clii prcgociro c Ala dc Elcgistro de
Preços n" 195/2019.

2.2. - O preço proposto é ineajiisiãvel. durante o pra/o dc 06 (seis) ine.ses. contados da data de ajjresentação
da proposta, por força do disposto na leyislaçào em viuor.
2.3. - Para efetivação do pauanienio pela Secretaria Municipal de Finanças õ necessátio a aptcsenlaçào da(s)

nota (s) fiscal (is). acoitipaniiado do atestado de recehinicmo. dentro dos prazos e qualidade dü.s produtos
leceliidos itela Sccrelaria responsável pela .solicitação e o pagamcnio será cfcliiado ate o 1 (r(décimo) dia útil.

após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhtidas dc Certidões Nceativas Conjunta dc
Déi)ilo de INSS c Ftizenda Federal. CND 'rrabaliiisla, FCtTS. Ccilidòes l-lsladual e Municipal do domicílio
ou sede do licitunlc. devidamente atualizadas.

2.4.- ,A empresa ojiiante pelo SIMI'1.F..S NACION.Al,. deverá apresentar jiintamcnie com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

2.5. O CON'l'R.\T.\N'I IC poderá deduzir do pagaiiicnío inipoilâncias que a qualquer titulo llie forcin

devidos pela CONTRAT.AD.A. cm decorrência dc inadimplemcnio contratual.
2.6. Nenliiim táiinametiio da C.'()N rR.A'r.Al).A será processado sem (]iie tenha sido previamente emitida a
ie.speeti\ a Ordem dc fornecimento;

2.7.

l-ica assegurado ao MLiNICÍRiO DF. NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE

F.DUflAÇÁO o direito dc deduzir do pa/iamcnlo devido à CONTRATADA, independente dn aplicação de
nnillas, imporlâneias corrcspoiuieiUes a:
2.S.- Despesas relali\'as á coiTCção de eventuais falhas;
2.8.1.- Dedução relativa ás cnlreuas dc sua responsabilidade iiào executadas;
2.8.2.- Débitos com a Administração Municipal.

2.9.-- Nos preços olériados na proposta do CONTRATADO Já e.stão inclusos todos os custos e despesas
dccoiTentcs de lrans|)orles. seguros, impostos, la.\as de (iiinlquer natureza e outros quaisquer que, direta ou

iiulireiamenlc. impli(|iiem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
2.10.

Quando houver erro dc qualquer natureza na emi,ssno da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido

documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando

estabelecido (|ue esse intervalo dc tempo não será consiilciado para efeito de qualquer reajuste ou atualização

lio valor cütitratiial.
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2.11.- OcoitcikIo reajiisics cio pifço.'v. ;uitoriz;ic!o pelo Minisiório ck- Minas .c lincrgia. íiiravcs
DeparianieiUo Nacional cic Combustíveis, os mesmos poderão ler os valores contratados reajustados

mediante previa autorização cio CON'l'KA'rANTF. na Ibrma prescrita no ari. 65 da lei S666/9.1.
2.12.- Os iea!inliamcnto.s de cpiaisqner valores na presente licitação, após a assinatura do Contraio, somente

se darão com a observância dos procedimentos abai.so. ohservando-.se ainda, o pr.i/o e.stabc!ecido no F.ditai
para validade das propostas.

2.12.1.-- A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e jiistificndas do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, anex.nndo cópias autenticadas de notas ílscais dc
eompra ipie comprovem os índices reivindicados,

2.12.2. Na análise do jteditio de revisão, dentre outros critórios, a .Admiiiisiração adoitirá para a vciiíicação
dos preços constantes dos demonstrativos cpie acompanhem o pedido. pcMpiisa dc mercado, dcnitc empresas
cie reconlieeiclo poile mercanlil, serviços e/ou prestadoras. do.s mesmos ou similares, realizada pela prcVpria
unidade ou órgão ou por iaslitulo dc pe.st|(iisa. iililizaiKlo-.se. também, dc índices setoriais ou outros adotados

pelo Governo Federal. de\enclo a deliberação dc dcrcrinicnlo ou indeferimento da alteração solicitada, ser
instruída da Justificativa da escolha da Admiui.stração no pitizo de 5 (cinco) dias iilcispara cada.

CLÁUSULA FLUCKIKA - DA DO I ACÃO ORCAMICNTÁRIA:
3.1. - .-Xs despesas deconentcs do presente contrato correrão ã conta d.as seguintes dotações orçninenttírias:
Polkr

2

Fxeciilivo

Orgáo

2

Secíetaria

209

Uniiliide

20901

Preteiliiai Miiiticipnl dc Nova Viçosa
Secrelaiia Municipal de Meio Ambieme
Secretaria Miinicijial de Meio Aiiibiente
Gestão (liis Atividades da .Secretaria Municipal de Meio Ambiente

.Alivididc

2.045

nierueiilo

.3.19l).3().ü()

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUAR I A - N IGL.NCIA. KFJCACIA F. PRORROGAÇÃO DO CONTR.-VTO:

4.1. -• A vigência do presente será de 02 de Jancii-o dc 2020 ii 31 dc julho de 2020 podendo ser prorrogado,
de coniimi acordo entre as partes o mediante Termos .Aditivos, para cada cxercicio financeiro, apôs a
verificação da real necessidade da C0NTRATA.V1'L. nos termos do inciso 11. do arl. 57. da Lei n" 8.666/9.3.
bem como alterado, exceto iio tocante ;io seu objeto.
Parágniro Único - A Admiiiistração. por razões ile interesse piiblico. poderá a qualquer tempo dccianir o
lénnino antecipado do Contrato ora finnado. bastando unia notificação jircvia com prazo de 30 (trinta) dias
para a rescisão, sendo (|ue cm tal hipótese será devido a CON"FRA'FADA. o pagamento, se houver dc saldo
referente a execução dos .scnaços.

CLÁUSULA QUIN TA - DIRF.ITOS L OimiGACÕKS DAS PAR FKS CONTRATANTES:
5.L-DA CONTRA TADA:

5.1.1. - .A CONTR.-VTAD.A deverá fornecer o objeto de acordo a nccc.ssidade da CONTRATANTE.

5.1.2.- A CONTR.ATADA será legal c fmanceirameiito responsável por todas as obrigações c
coni])romissos contraídos com terceiros, para a execução dc.slo Contraio, bem como, pelos encargos
trabalhistas, prcvidcnciúrios. fiscais, scciiritários. comerciais c outros Inis. a cies não sc vinculando a
CON"fR.-\T.-\NTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade:
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5.1.3.- i\ CONTRATADA assumo inteira ios|miisabiiidadtí pelos danos oii prejuizos cansados à
CON'l RA'l"ANTIí oii a tciceiros, decorrentes de ilolo ou eiilpa. iieyiiiiência. impeiieia oii impnidêtiein. na

cxecucão do objeto deste Contrato, diielamcnte. iior seu.s itreposlos e/ou cmprejiailos, nfio excluindo on
reduzindo essa responsabiliiiade. a llscaiizaçào ou aeompunlianiento feito jtela C()iN'TR-\TAN'I'R ou per
scii.% propostos;

5.1.4.- A C()iNTR.\'l'.A!)A a.ssuinirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

5.1.5.- A CONTRATADA obriua-se ti manter estopues sutlcientes irara atender as necessidades de
abasleeimenlo contido no l.;dital, cjiic é parle integrante deste Contrato.
5.1.6. - Keeonliecer os direitos da administração, em easo dc rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei S.(i66 V;

5.1.7. - A C0NTR.A'I'.A1).A deverá manter, dtiraiite toda a cxectiçào do coniraio. todas as condições de

iiabilitaçào e cpialirieação exigidas na lieilação, coníbrnic previsto no arl. 55, inciso XII da Lei n'' 8.666/93.
5.1.8.- Comunicar :'i 1'rcíeilina Municipal dc Nova Viço.sa os eventuais casos forlnito.s c de força maior,

dentro do prazo dc 2 (dois) dias fiteis após a verillcaçào do fato c apresentar os docnmenlos para a ie.spectiva
aprovação, em até 5 (einco) dias conseciilivos, a paiiir da data de .sua oeorrèneia. sob pena de não serem
considerados;

5.1.9. - A CONTR.ATADA llca obrigada a aceitar, nas mesmas eoiuiiçòes contratiini.s. os acréscimos ou

supressões que sc fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte c cinco por cento) do valor inicial
atiializtido do contnilo para os seus acréscimos.

5.1.1 (L- fornecer o objeto contratado dentro dos prazos cstabcleeidos no Ldit.al e Contrato.
5,2.- DA CONTR.ATAN f]::

5,2.!,- Pagar conforme eslabclecido na Cltiusula Segunda, a.s obrigações fi nanceiras decorrentes do presente
Contrato, na intcgralidadc dos seus tcnnos;

5.2.2,
O.s fomecimenio serão .aeom])anhados e rtscaIiz.idos pelos respectivos Secretários Municipais
oídciiaiíores das desjtesas. .scguiulo as unidades solicilanies, ou outro .serv idor designado para suhsiiitií-lo,

que anoliirá em regi.siro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defcito-s observados.
5.2.3.- Poderá a fiscalização ordenar a sii.spensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,
dentro de 48 (quarenta c oito) horas, as reelnmaçõe.s que fizer, sem ])rejuizo de outra.s sanções que possam sc
aplicara CONTRA fAD/V.

CLÂll.SUI.A SF.X I A - DA KISCALI/.ACÃO.
6.1. -- O acompanltameiito para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos pela

servidora

Jéssica de Oliveira. Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, confoniic Poilaria n".

003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamcnic. os prazos, condições e

disposições deste Contrato, bem como. coiminicar ás autoridatics competentes qualquer eventtialid.ade que
gere :i necessidade de medidas de ordem legal e/oti administraliva c a fiscalização do contraio caberá a
servidor 1'ranco Silva Moreira, matricula n". 5990. .sob o CPI" n° 08-1.955,177-36. Portaria ii°. 934IJ/2020.

CLÁII.SIILA SÊfIMA - DA ALfERAÇÃO DO CONTRA TO:
7.1- CJ C()NTRA'1'ANTK poderá tnodificar uitilatcralmcnic o presente contrato para melhor adequação das
fi nalidades de interesse público, respeitados os direitos <la CONTRATADA.

CL.ÁC.Sl!LA OffAVA

DA INEXi:Cl'C-'^0 DO C:ONTRATO:

8.I.- /\ CONTR.AT.AD.A reconhece os direitos do C();N'fR.ATAN'fI".. em caso de rescisão adminifitoiiva.

prcvisto.s MO art. 77 da l.ci federa! iC. 8.666 de 21 de jimho dc 1993.

(
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9.1.- O coiKralo ura cclobraiio poderá ser rescindido caso ocorram quaiscpier dos casos previstos
77 o 78 da l.oi Tcdcral ii". S.ddd/OÒ. de 21 de juitlio de 1 .99.i e alicravòes cm vijior.

Piirá^rafo Primeiro - O contraio para o Ibinccinicnto dos produtos poderá ser rescindido por inicialiva da
CONTRATADA, no caso tic desciim])riinen(o das normas contratuais pelo CONTRAT.\NTIC. mediante
ação judicial especialmente intentada p.ai a esse fim:

J>ará<inil'<» Segtmdíi - Na lii|)üiesc prevista no parágraib anterior, os serviços i)cla (.'ONTRATADA não
poderão ser interrompidos oii paralisados, ate n dccisilojiidioial transitada cm Julgado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos dcconeiites da contratação,
ate o limite dos prcjui70.s etinsados ;io C()NTR.-\'Í"ANT['". bem como na assunção do objeto do contrato pelo
CON'í"RATANTI''. na forma cpic o mesmo determinar.
CI..-Ui.Slll,A DHZ-DAS PCNALIDADKS K DAS iMlil.TAS:

lü.l.-

CONTR.VTADA por desciimpriincnto de qualquer cláusula contratual siijciliir-se-ã as scgiiintc.s

penalidades:
1 - advertência;

[I - suspensão temporária de panicipaçào ctti licitação c impedimento de contratar com a .Administração, por
pra/.o não superior a 2(dois) anos:
III - declaração de inidoneiilade 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

ijue aplicou n penalidade, qiic será concedida sempre que o continlado ressarcir a Administração pelos
jircjuizos icsuítanlcs c após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior:
ÍV - Multa por atraso injustificado no roniccimenio. ijuc será graduada de acordo com a gravidade da
infração. oí'cdecidos os seguintes limites máximos:

n.

(dez por cento) solne o valor cia nota de empenho ou do coiitiato. cni caso de descumprimenio total

da obrigação;

b. í).è"ó (lies décimos por cento) ao dia. até o trigésiino dia de atraso. so[>i"e o valor da parto do foniecimenlo
não realizado;

C- ('.7''ó (sele décimos ])or cento) sobre o valor da parte do foniecimenlo. por eadii dia siibseqücniu até o
Irigcsimo.

V - As penalidades por ventura apíiciu!a.s à CONTRATAN'l'E serão obrigatoriamente registradas no
Cíidasiro de l-onicccdorcs do Municipio de Nova Viçosa-DA.

l':ii:igniíb Único As miillas ajiiicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo má.ximo de 05 (cinco)
dias ou seião deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, a]iós prévio jiroccsso
adminisivativo, ganuitida a ampla defesa c o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmcnie. a critério da
.Secretaria Muiiiciiiaí dc finanças.

CI.,ÁUSi:i.A ONZK- DA VINCTILAÇÃO:
11.I.- O presente Tcmio dc Contrato cncontra-sc vinculado ao lidilai e seus anexos do l'rcgão Presencial P/

Sistema de Registro dc Preços n" 146/2019. propostas financeiras dos proponenlcs c a Atu de Rr^istro dc

Preços n'' 195/20 lOorieinada da referida licitação.

/\

C1.ÁUSUI,A DOZi:- DOS CASOS OMISSOS:

12.1.- Fica estabelecido i|iic caso venha ocorrer algum falo não previsto no presciilc contrato, o!
casos omis.sos. estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contraio, a Icgislaç;
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tioniias reguladoras da lualéria u cm especial a l.ci n" 8,666/93. aplicnndo-llic, quando for o

sui>lciivaiiiciitc os Priiicipios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na i.cgislação Civil nrasilcir
disposições do Direito Privailo,

CI.ÁC.SCl.ATKKZE- D.\ I»1:BI.ICACÃ0:
13.!.- A CONTKAT.\NTK providenciará a ptiitlicaçáo deste Contraio, por extrato, nos locais de eosiuiiie
conlbimc prazo dellnido na legislação pertinente.

Cl,ÁU.SliLAQUA'l (>UZi:-DO PORO:
14.1." As partes elegem o l-bro dn Comarca de Nova Viçosa - Bahia, com cxchisilo üe qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.
U por assim estarem, justos e contratado.s. assinam o presente inslrinnento em 03 (trê.s) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) le.stemunlin.s. para que .surta seu.s jurídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa-Baliia. em 02 de janeiro de 2020,
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alteração contratual da sociedade posto seguro
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

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
domiciliado na Fazenda Conjunto Boa Vista, s/n, Zona Rural. Nova Víçosa<3

Bahia. CEP; 45928-000. Brasil.
TATIANA

BRITO

DE

IS

ANDRADE, nacionalidade

11/05/1979, casada em

brasileira, nascida em

Comunhão parcial de bens, turlsmologa, CPF:

216.441.668-60, Carteira Nacional de Habilitação: 02437481186, órgão
expedidor DETRAN - SP, residente e domiciliada na Avenida FTesidenle
Gelúlio 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 Elpídio Carlos de

Oliveira, 166, Posto da mata, Nova Viçosa, - Bahia, CEP: 45928-000, Brasil.

Sócios da

sociedade

limitada

de

nome empresarial POSTO

SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NiRE:
29201364233, com sede Rodovia BR 418, s/n. Km 35, Posto da Mata, Nova

Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Juridica/MF sob o n° 96.825.351/0001-00, 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 nílai que se localiziráX-—i
na Avenida João Durval Carneiro. 484. centro, Nova Viçosa - Bahia CFPn </

45928-000.

*

'

'[

Req: 81900000-132430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

/o/

CNPJ: 95.825.351/0001-00

OBJETO SOCIAL

\-5n

.

O Objeto social da empresa é; - Comércio varejista de combustíveis para

veículos automotores - Comércio varejista de lubrificantes, e Transporte/W<^^*^
rodoviário de produtos perigosos.

to/

Jují

cel

CNAE FISCAL

4731-8/00

-

Comércio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

automotores.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4930-2/03 - Transporto rodoviário do produtos porigosos.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará
na Rua Pinheiros, 05, centro, município de Pedro Canário, Espirito Santo CEP29970-000.
OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa é; - comércio varejista de combustíveis para

veículos automotores - comércio varejista de lubrificantes e transporte
rodoviário de produtos perigosos.

CNAE FISCAL

4731-8/00 - Comércio

varejista

de

combustíveis

para

veículos

automoto res.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4930-2/03 - Transporto rodoviário de produtos porigosos.
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercido e o cumprimento dos direit^'''"^^

e Obrigações resultantes do contrato social permanece Nova Viçosa - Bahiá

Req: 8i9ü000ü'i32430
Paaina
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

/qX

\9Vv

/'"S/ CO^ \-r'\

1^1 cirj

sV

CLAUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas ecn atos"'jaarquívados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração
continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termo

da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA POSTO SEGURO DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA.

W

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, 4615, 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.

Únicos sócios da sociedade: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA., com sede na Rodovia BR 418, s/n. Km 35, Posto da Mata, Nova
Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000 registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob NIRE: 29201364233, e inscrita no CNPJ: 96.825.351/OOOI-Go
resolvem, assim, consolidar o contrato social:

Rcq: 81900000432430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGU
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 9G.825.351/0001-00

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial POSTO SEGURO DERIVADOS

PETRÓLEO LTDA.. com sede na Rodovia BR 418, s/n, Km 35, Posto da Mata,
Nova Viçosa, Bahia, CEP 45.920-000.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto social da empresa é:
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
- Comércio varejista de lubrificantes.

- Transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 03/08/1993, e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido

em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma. já
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios.

As quotas subscritas do capital social são compostas da seguinte forma:
SOCIOS

CAPITAL
SOCIAL

QUOTAS

PART.

CIRNE NUNES DE ANDRADEJUNIOR

RS 430.000.00

TATIANA BRITO DE ANDRADE
CIRNE NUNES DE ANDRADE

R$

50.000.00

86%
10%

R$

20.000,00

430.000
50.000
20,000

RS 500.000.00

500.000

TOTAL

Ueq:81900000432430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLAUSULA 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.

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social, nos termos do

Art. 1.052, do Novo Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio CIRNE
NUNES DE ANDRADE JÚNIOR , ISOLADAMENTE a Sócia TATIANA BRITO

DE ANDRADE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva
na sociedade, judiciai e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos outros sócios. O Sócio CIRNE NUNES DE

ANDRADE será tão somente sócio Investidor sem nenhum poder de gestão.
CLÁUSULA OITAVA

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

Rtsq: 81900000432430
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VcS
CNPJ; 96.825.351/0001-00

CLAUSULA NONA

Para suas despesas particulares e a titulo de prô-iabore, os sócios poderão de
comum acordo, fixar uma retirada mensal observada às disposições
regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA

Caso uryi dos sócios deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro,

VIÇOSA

por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias. e seus haveres ser-lhe-âo

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

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

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
O® l^cros OU prejuIzos tocam aos sócios na
proporção de suas cotas de capitai.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCFIRA

Fica a critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade^
establT VH °^r

parafutura Lstaçlo

® formação de reservas de lucros no critériò

Lucros AcuatulaOcs

Req:81900000432430
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

CLAUSULA DECIIVIA QUARTA

A sociedade possui:2(duas)filiais;

Filial 1 - Localizada na Avenida João Durval Carneiro. 484, centro. Nova Viçosa
- Bahia, CEP 45928-000.;

Filial 2 - Localizada na Rua Pinheiros, 05, centro, município de Pedro Canário
Espirito Santo, CEP: 29970-000.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA

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

Os Administradores declaram sob as penas da Lei. de que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos neste contrato são resolvidos com observância dos

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

r

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Os SÓCIOS respondem scíidariamente pelas obrigações sociais da empres
proporção das quotas subscritas do capital social.

Rcq:81900Ü00432430
ágina 7
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 96.825.351/0001-00

/f aaMs
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Viçosa — Bahia, para o exercício e ^
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

^ ^

(sT^"

E, por estarem assim jus\os e\contratados, assinam este instrumento.
Nova "^içosa^ Bahia, 22 de abril de 2019.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrotarla da Receita Federal do Brasil

^viços^

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ; 95.82S.3S1/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai 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 Internei, nos
endereços <http://rfb.gov,br> ou <hltp://wvnw.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:39:14 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão: 7EA3.360F.4CEC.CC73
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

w

''

^SSENC^-

2.wços^

CAIXA SCONCMICA FECERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

95.825.351/0001-00

Razão SocialiPOSTO SEGURO derivados de petróleo lida

Endereço:

ROD br 418 - km 35 s/n sede / posto da mata-/ nova viçosa / ba
/ 45928-000

A Caixa Econômica 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.

Validade:03/07/2020 a 01/08/2020
Certificação Número: 2020070301185S24273975

Informação obtida em 24/07/2020 10:37:41

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

f-
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO ÍJEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 96.825.351/0001-00
Certidão n*; 162X7063/2020

Expedição: 16/07/2020, às 10:43:02
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que POSTO Seguro derivados de petroleo ltda (matriz e

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 95.825.351/0001-00, 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.ju5.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 condenatõria 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 suiescôes: cndCKCsc.Jus.br

Emissão: 09/06/2020 15:05

;{ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Códig
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N>: 20201645057

razAo social

POSTO SEGURO DERIVADOS DE PF.TUOLEO LTDA
IHSCRIÇAO ESTADUAL

CNPJ

037JI03J87

96.825J5I/00DI-00

Ficâ cerlllicddo que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou |urldica adma
Idenlificãda, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 09/06/2020, conforme Portaria n" 916/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPET0RIA8

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

Vâilda com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Tégínd I de I
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
fp

AV. OCÊANICA, 2994
ABROLHOS - NOVA ViÇOSA- BA

CEP:45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000197/2020.E

Nome/Razão Social: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nome Fantasia:

REDE CNA

Inscrição Municipal:

775

Endereço:

ROD 418 KM - KM 37, S/N

CPF/CNPJ: 96.825.351/0001-00
KM 35,5

CENTRO- DISTRITO DE POSTO DA MATA ■( Po NOVA VIÇOSA ■ BA

CEP: 45928-000

RESSALVADO O DIREITO DA F/\2ENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM ASER
APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE. ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em

01/07/2020

, com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 31/07/2020

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima Identificada.
Código de controle desta certidão: 3600004970100000000775030000197202007017

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

htlps://novavicosa.saaíri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

impresso em 24/07/2020 ás 10:38:01
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ComrTuindo í-ma tovO UWA':

Nova Viçosa, 01 de julho de 2020
rsêNC^^
Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

^VIÇO^S
Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Meio Ambiente, para Prorrogar o Contrato

n" 2278/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita
no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM,35,5 Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia,
neste ato representado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE .TUNIOR, brasileiro, casado,
Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94, RG 234340 SSP/SP. firmado com o

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades e
preços descritos no anexo I do Edital Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 c na
clausula segunda da Ata de registro de Preços n" 195/2019 vinculada ao contrato, com vigência
de 02 de janeiro a 31 de julho dc 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$ 227.218,43
(duzentos e vinte sete mil duzentos e dezoito reais c quarenta e três reais) no saldo do contrato.
Solicito desta contabilidade a infoimação da Dotação Orçamentária capaz de custear a despesa
supracitada.

CIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maii: eabínetedoDrefeítotaemaíl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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oc^o

Do: Setor Contábil

Para: Gabinete do Prefeito

5_VlÇO^
Prezados Senhores,

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

de Combustíveis para secretaria de Meio Ambiente, decorrente da presente

solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

209

Unidade

20901

Secretaria Municipal de Meío Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Atividade

2.045

Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA,01 dyjuího de 2020

LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 73 32081124 E-mall: controladorÍanv(S)gmatl.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa,02 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

5yiço^

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal Meio Ambiente, para Prorrogar o Contrato
n° 2278/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita
no CNPJ 96,825.351/0001-00, situada na BR 418, KM,35,5 Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia,

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

MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
PESCA no Distrito de Posto da Mata/BA, 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 lemiino em 31
de dezembro de 2020 a partir do dia 01 dc agosto de 2020. Considerando a existência de RS
227.218,43 (duzentos e vinte sete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e três reais) no saldo do
contrato.

Solicito desta Assessoria analise e emissão de Parecer Jurídico.

REFLITO

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

município de nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo Administrativo n°.827-A/2020

Pregão Presencial n°. 146/2020
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: art.
65 e 57 da Lei n° 8.666/1993. Aprovação.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-forraais da minuta do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n°. 2278, firmado com a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE
PETROLEO 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 enceiTamento no dia 31 de dezembro de 2020.
No que importa a presente análise, os autos, vieram instruídos com os seguintes
documentos: a) solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, justificando a necessidade
da alteração; b) Contrato; c) Termo Aditivo;
E o relato do essencial.

2. ANÁLISE PRELIMINAR.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe

a prorrogação de prazo da vigência contratual e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57,
II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nota-se que o mesmo está sendo cumprido sem qualquer prejuízo
à Administração visto que os serviços vêm sendo executados regularmente, sem manifestação
contrária neste sentido.

3. ANÁLISE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

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

Em regra, a duraçflo 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 nao 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 contralus regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos;
I - uiiilater.TÍmcnte pela Administração:

a)quando houver modincação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
tdcnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II • por acordo das partes;
a)quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b)quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como
do modo de fornecimento, cm face de verificação técnica da inaplicabilidade 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
pag.amcnto, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
coniraprcstação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as parles pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado c a retribuição da administraç.ão para ajusta remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrio econòmico-financeiro inicial do
contraio, na hipótese de sobrevlrem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou.
ainda, cm caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.

(Redação dada i^ela Lei n° 8.883. de

1994)

§1^0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado cio contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou

dc equipamento, até o limite de 50%(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
anterior-:

§ 2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo
anterior, salvo;
(Redação dada pela Lei n° 9.648. de 1998)
[ •(VIZTADO)
(Incluído pela Lei n° 9.648. de 1998)
II - as supressões resultantes dc acordo celebrado entre os contratantes.
(Incluído
pela í.ei n° 9.648. de 1998)
§ 3® Sc 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 § I - deste artigo.

§ 4® No caso dc supressão dc obras, bens ou serviços, sc o contratado já houver adquirido

os materiais e posto no locai dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração

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

§ 5- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

supervcniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, dc comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

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

§72(VETADO)
§ 82 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

No presente caso, verifica-se também que a solicitação formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57, II, § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita á vigência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
11 - à prestação de serviços a serem e.veciilados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais c sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;(Redação dada
pela Lei n° 9.648, de 1998)
§ 2o Toda proiTogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ainda quanto às juslificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da
Consultoria Jurídica avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa

tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e
oportunidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da Administração.

Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" preconiza que os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
jurídicos.

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

serviços e a aprovação fonnal pela autoridade competente supridas pela apresentação da motivação
e interesse expostos nas comunicações internas. Os demais requisitos serão a seguir tratados.
A) Da nossihilídadc de alteração.

A Lei de Licitações cm seu art. 65 da Lei 8.666/93 permite a alteração e o art, 57 a sua
prorrogação.

B) Interesse exnrcs.so da contratada.

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

vwosg

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 dc habilitação nela cninrcsa contratada.

Quanto á 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
em 90 (noventa) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa

apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II,
§ 2° da Lei 8.666/93.
A consideração superior.

Nova Viçosa/B^^ 02 dg.ffllh(^c 2020.

"DanlerTélês Carvalho"

Advogado - OAB/BA 28.109
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TF.UMO

aditivo' DTT PlíAZO

VINCULADO AO PKOCFSSO ADMINISTRATIVO N"

/2020, REFERENTF. AO CONTRATO N"
DE

FORNECIMENTO

PARCELADO

/2ll2n.
DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE Si
CELEBRAM DE UM LADO. O MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA,DO OUTRO, A EMPRESA:

Através do presente Termo Aditivo, de uin lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o ii" 13.761.531/0001-40. com sede na Avenida Oceânica, n"
2994. Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa/BA. neste ato, representado pelo Prefeito Municipal. Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n°. 050.967.745-20. domiciliado na Rua São Benedito n®.

255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP; 45.928-000, Nova Viçosa-BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE,e de outro lado, a Empresa

sob n°

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

, situada na

,N°, Cidade, Estado, CEP:. Neste ato representado pelo Sr.

, inscrito no CPF sob n°

, profissão, denominada CONTRATADA têm entre si

justos c avcnçadüs, e celebrando o presente termo aditivo ao contrato n®
/2020 vinculado ao Pregão Presencial IV
Sistema de Registro de Preços n°
/20I9, Processo Administrativo n®
/2020 c Ata de Registro de Preços n°
/2019, sujeitando-se as partes às normas discipünares da Lei n®. 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.IETO.

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2278/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no Distrito de

Posto da Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme especificações, quantidades c preços descritos no Anexo 1 do
Edital Pregão Pre.scncial 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.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas do SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, do Município. Considerando o saldo de contrato no valor de RS

'

(

)de acordo com o relatório de acompanhamento da execução do contrato, tendo

em vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica proiTogada a vigência do contrato n°

/2020, firmado entre as partes cm 02/01/2020, com vigência até

3 i/07/2020, passando sua vigência ale o dia 31/12/2020, a partir do dia 01/08/2020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 — As despesas decorrentes do presente icrnio aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

209

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão das Atividades da Secretaria Muniipal de Meio Ambiente

Unidade

20901

Alividadc

2.045

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLAUSULA QUINTA-DO FUNDAMENTO LEGAL.

Av. Oceânica, n" 2994-Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel.:(73) 3208-1124
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5.1 - O presente termo aditivo decorre de autorii^içao do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 57jofâÊlÍ£í^,'
inciso II da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

ISu

6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas c condições estabelecidas no contraio originário, firmado entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO.
7.1 -O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, cm extrato, no Diário Oficial do Município, dentro do prazo
previsto no parágrafo único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.
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, silo assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,c por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia,

de

de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNP.J SOB O N° XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.;(73)3208-1124
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Cof>ifri»ndo uma /tovo

ATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 2278/2020

SOBRE O PROCESSO

ADMINISTRATIVO

N° 827-A/2020, VINCULADO

AO

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO N° 148/2019 E A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2019.
A Pregoetra e equipe de apoio, Decreto 868/2020 reuniu-se aos três dias do mês de
julho 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°, 2278/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM
02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ O
DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto é fornecimento parcelado
de combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE no Distrito de Posto da Mata/ BA, e/ou demais distritos, conforme

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

prefeitura Municipal de Nova Viçosa e a empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE

PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ SOB O N' 96.825.351/0001-00. Considerando a
necessidade da continuidade dos serviços contratados para continuar o fornecimento
parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas do SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, do Município. Considerando o saldo de contrato no
valor de R$ 227.218,43 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e dezoito reais e

quarenta e três centavos) de acordo com o relatório de acompanhamento da execução
do contrato, tendo em vista a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 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 Otío 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.

Claudi^. C. Moreira
Pregoeira

Ivaniize

Câmara

Equipe De Apoio

Débo

s Santos

Equip De Apoio

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: EabinetedoDfefelto(5)nova,vicosa.ba.Eov.br- CNPJ ns CNPJ:

13.761,531/0001-49

I^V#%
frotjWüfnrto

•v-'^ VIÇ02Í

novo

PRIMEIRO

TERMO

ADITIVO

DE

PRAZO

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

827.A/2020,
REFERENTE
AO
2278/2020, DE FORNECIMENTO

CONTRATO
l'ARCELADO

N".
DE

COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA, DO OUTRO, A EMPRESA: POSTO SEGURO
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Através do presente Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇO,SA, ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n" I3.7(iI.531/()00I-4!', com sede na Avenida Oceânica, n"

2994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n°, 050.967.745-20, domiciliado na Rua São Benedito n".

255, Centro. Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-000, Nova Viçosa-BA, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e de outro lado. a Empresa POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n" 96.825.351/0001-00, situada na Rodovia BR 418 km 35,5. Posto da
Mata, Bahia, CEP: 45.928-000. Neste ato representado pelo Sr. Cime Nunes de Andrade Júnior, inscrito no CPF sob n".
294.837.578-94, Sócio Administrador, denominada CONTRATADA têm entre si Justos e avençados, e celebrando o
presente termo aditivo ao contrato n". 2278/2020 vinculado ao Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°.

146/2019, Processo Administrativo n". 827-A /2()20 e Ata de Registro de Preços n° 195/2019, sujeitando-se as partes às
normas disciplinares da Lei n*. 8.666, de 21 de Junho de 1993, e às seguintes cláusulas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

I.I - O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 2278/2020,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020, PASSANIX) SUA

VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2020, APARTIR DO DIA 01/08/2020. Cujo Objeto c fornecimento parcelado de
combustíveis automotivos para atender as demandas da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE no Di.sirito de

Posto da Mata/ BA. 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 Ala de Registro
de Preços n° 195/2019 vinculada a e.ste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Justifica-se a celebração do presente aditivo, a necessidade da continuidade dos serviços contratados para
continuar o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para atender as demandas do SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, do Município. Considerando o saldo de contrato no valor de R$ 227.218,43
(duzentos e vinte e sete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavo.s) de acordo com o relatório de
acompanhamento da execução do contrato, tendo em vi.sia a necessidade de manter o Fornecimento de continuo para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO.
3.1 - Fica prorrogada a vigência do contraio n". 2278/2020, firmado entre as partes em 02/01/2020, com vigência até
31/07/2020, pa.ssando sua vigência até o dia 31/12/2020, apartir do dia 01/08/2020.

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

2

Órgão

2

Secretaria

209

Unidade

20901

Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Atividade

2.045

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Miinicipul de Meio Ambiente
Gestão das Atividades da Secretaria Muniipal de Meio Ambiente

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonip

00

Recursos Ordinários

C<VU»ri,iVjO tlt90

^tífrtixx

CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEOAL.

5.1 - O presente termo aditivo decorre de auiorização 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 ratificadas as demais cláusulas e condições e.stabeiecidas no contrato originário, firmado entre as partes.

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 único do art. 61, ficando condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das panes,
CONTRATANTE e CONTRATADA,e por duas testemunhas presenciais.
Nova Viçosa, Bahia, 24 de Julho de 2020.

REFEITO MUNICIPAL
CONIRAT.

S5ÊCJUR0 líÉ^IVjSaJWS DE PETRÓLEO LTDA

:NPÍ4vOtò^p25.35h^l-00
REPRESENTANTE LEGAL
Cinic Ntuics(^e^iidradc Júnior
CONTRATADA

TESTEM^AS:
NOME:
CPF: oen.

J
6>grr^

^^
5o/v^

NOME:"^^^

%

Diário Ollcinl do

Nova Viçosa

MUNICÍPIO

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
9-Ano -N'3659

lATRATO DO TUIMEtRO TICRMO ADITIVO DE i'ltAZO AO CONTRATO N'. 2278/202(1 VINCOI.ADO AC)

l'ROCr>ISO ADMINISTRATIVO N'. 827-A/202n ORIUNDO DO PREOÂO PRESENCIAI, P/ SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS iV. 146/2010 EATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*. 195/2010.

CONTRATANTES; C) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇO.SA - BA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO,
CNPJ sol)(. II* 13,761.531/0001-49.

CONTRATADA: POSTO SEGURO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, In.^ciiTo nu CNPJ SOU O N* 96.825.351/(1(101-00,
ncslc ain rc|ircscnln(ln |>ela Sr. Cinic Niiiics de Andrade Juiiior, insrriln no CPK snti n N" 294.837.578-94.

OBJETO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 227X/2n20. PIRMADO ENTRE A.S PARTES EM 02AU/2020,
COM VIGÊNCIA ATÊ 31/07/202(1. PAS.SANDO SUA VIGÊNCIA ATI: O DIA 3 l/l 2/2020. APARTIR DO DIA 01/08/2020, Cujo
Objelo é fomccinienio p.ircclado ilc coinhusiíveis auloniolivos para alcndcr as demandas d:i .SECRETARIA DE ,\IE10 AMBIENTE
:io Di.sirilo (ie Poslo ila Ma(a/ BA, c/oii demais illslrilos. cnnldniic c.spccificaçôes, qiiaiiiiiLulcs e preços descritos no Anexo 1 do
Edilal Prc|5o Presenciai ?/ Sis(cma de Rcgisiro de Preços n° 146/2019 c na Ciíusula Segunda da Aia de Registro de Preços n'
195/2019 vinculada a este Conlrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA.
Porter

2

Orgâ»

2

Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

2119

Secrelaria Municip.al de Meio Ainliienle

Unidade

20901

Secretaria Municipal de Mcin Atniilcnic

Alivldmle

2.045

Gestão das Alividades dii Secreliirin Miiiiiipal de Meio AmlilctKc

Elcnieiiti)

33yiuo.oo

Material dc Consumo

Fonlc

00

Recursos Ordiuírios

DATA DO ADITAMENTO:24/07/2020.

VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 31/12/2020.
DO KUNDAMENTO LEGAL; Artigo57. inciso II da Ui n°. 8.666/93.
MANOEL COSTA ALMEn3A_l'REFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124• CNPJ nS: 13.761.531/0001-49
D-SírJm 1 Ac 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VEUNOUJCCBEPQBEF312TYW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ORDEM DE EMPENHO
cStNC/

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Hçost

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

2278/2020 celebrado com o POSTO SEGURO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA,
inscrita no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM. 35,5 Posto da Mata, Nova

Viçosa, Bahia, neste ato reprc.sentado pelo Sr. CIRNE NUNES DE ANDRADE JÚNIOR,
brasileiro, casado, Sócio administrador, inscrito no CPF 294.837.578-94. RO 234340 SSP/SP,
firmado com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de
combustível automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE no Distrito de Posto da Mata/BA, 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$ 227.218,43 (duzentos c vinte sete mil duzentos e dezoito
reais e quarenta e três reais) no saldo do contrato.
Nova Viçosa, 24 de julho de 2020.

UN C PAL

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

Fone: 733208-1124 E-mall: gablnetedoprefeítoiSgmaii.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ORDEM DE SERVIÇO

Autorizamos a Empresa POSTO SEGURO DERIVADO DE PETROLEO LTDA. inscrita
no CNPJ 96.825.351/0001-00, situada na BR 418, KM. 35.5 Posto da Mata, Nova Viçosa,

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

com o MUNICIPO DE NOVA VIÇOSA, com objeto fornecimento parcelado de combustível
automotivos para atender as demandas do SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

no Distrito de Posto da Mata/BA, e ou demais descritos conforme especificações, quantidades
e preços descritos no anexo I do Edita! Pregão Presencial p/ Registro de Preços n° 146/2019 e
na clausula segunda da Ata de registro de Preços n° 195/2019 vinculada ao contrato, com
vigência de 02 de janeiro a 31 de julho de 2020. Dar continuidade ao fornecimento do objeto
supracitado de acordo com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 2278/2020. A partir do dia
01 de agosto de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.
Nova Viçosa,24 de julho de 2020.

N C PAL

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

