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TERMO DE JUNTADA

Aos 31 (trinta e um) dia do mês de Outubro do ano de 2019, neste setor de

Pregão, faço a juntada do PROCESSO ADMINISTRATIVÒ n° 410/2018,
vinculado ao Pregão Presencial/Registro de Preço n" 112/2018. Que contem
983, (novecentos e oitenta e três) folhas, com seqüência do n° 01 a 983 do
qual acrescento (17) folhas com seqüência de 983 a 998 folhas, referente ao

contrato n" 2156/2019. Com a empresa: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA,
cujo objetivo é a contratação de empresa especializada no fornecimento
parcelado de combustíveis automotivos, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
Nova Viçosa em 31 de Outubro de 2019.

Leticia Sapt^^a Conceição,
'fegoeira
Decreto; 760/2019.

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:(73)3203-1124

\

\

ptifttijtjtt»

et t

I^VA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cviiii^Uiüü

riwvc;

Nova Viçosa-BA,01 de Outubro de 2019.
Ofício n°; 322/2019
Manoel Costa Almeida
Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicitação de Contrato.
—'Cí?:

Contratada: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA.

MCCiS^

Secretaria Municipal de Saúde

_ AO EXCELENTÍSSIMO SENHO R PREFEITO MUNICIPAL.
^""Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, venlio através deste, solicitar que seja efetuado o procedimento
para aquisição de combustível para os veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde deste
município.

Considerando os quantitativos descritos no LOTE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO NA SEDE
- NOVA VIÇOSA-BAHIA,sendo um valor total de R$ 58.976,40(Cinqüenta e oito mil novecentos e setenta e
seis reais e quarenta centavos), pelo período de 2(dois) meses.
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO NA SEDE - NOVA VÍÇ0SA-8AHIA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM

QTD

ÜND

VR. UNIT.

VR. TOTAL

ÓLEO DIESEL 510, ABASTECiMENTO NA SEDE
4

LIS

14.455

DO MUNICÍPIO.

RS 4,08

R$ 58.976,40

VALOR TOTAL: R$ 58.976,40(Cinqüenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).

Por ora é de suma importância a contratação, pois decorre da necessidade de deslocamento de
pacientes para as Unidades Hospitalares. Haja vista que tais prestações de serviços sã o essenciais para o
setor, pois os serviços e atendimentos nã o podem ser paralisados caso contrário os usuários (pacientes)
sofreriam impactos significativos.

Assim sendo, para o bom desenvolvimento dos atendimentos, é imperiosa a realização da referida
contratação supracitada, por se tratar da continuidade no atendimento dos relevantes serviços públicos
prestados por parte dessa Secretaria.
Certa de seu atendimento, reitero votos de estiim e consideração.
Atenciosamente,

Manoel Meciàs Fontes da Silva

Secretária Mu}íícipal de Saúde
Decreto: 779/2019
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do: Gabinete do Prefeito
wcos^

Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Saúde, solicito deste Setor,
informação quanto à existência de recursos orçamentários capazes de atenderem as

respectivas despesas: Contratação da empresa AUTO POSTO CATAVENTO LTDA,
Inscrita no CNPJ sob n°. 02.725.060/0001-05, para o fornecimento parcelado de
combustíveis e lubrificantes automotivos para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde, na Sede do Município, oriundo do Pregão
Presencial PI Sistema de Registro de Preços n". 112/2018 e Ata de Registro de Preços
n®. 127/2018. A mesma decorre da necessidade em manter a continuidade dos

serviços contratados. Considerando o saldo restante em Ata, tendo em vista a
necessidade de deslocamento de pacientes para as Unidades Hospitalares. Haja vista

que tais prestações de serviços são essenciais para o setor, pois os serviços e
atendimentos não podem ser paralisados caso contrário os usuários (pacientes)
sofreriam impactos significativos.

Nova Viçosa-BA, 14 de outubro de 2019
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Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa ■ BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mall: gabÍnetedoprefelto@gmall.com •CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil

fiP^l

Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

-.■h

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

Fornecimentos de Combustíveis para Secretaria de Saúde, decorrente da presente
solicitação será custeada pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

Unidade

0901

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.064

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

Unidade

0901

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.065

Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta

Complexidade
Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Nova Viçosa - BA, 14-de outubro de 2019.

LINDOMAR SALAWIIM FONSECA
CRC/BA020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: control3dorianv@gm3il.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49

31/10/2019

Emicsâo de 2'via de Certidão

Acesso à irifor'iiaç.iO

BRASIL

Participe

Serviços

Legislação

Receita Federal

cektíbíão

MINISTÉRIO DA FAZENDA

i

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
CNPJ: 02.725.060/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viere n a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),

Esta certidão_e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os orgaos 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 doparagrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 13:04:30 do dia 13/09/2019 <hora e data de Brasília>
Válida até 11/03/2020.

Código de controle da certidão: C748.6DE1.759C.11DF
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta
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Canais

31 "10/2019

Consulta Regularidade do Empregador

C/lfJT/l
CAIXA ECONÔMICA FECERAL

Certiílcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

02.72S.060/0001-05

Razão SocíaIrAUTO posto catavento lida

Endereço: av^oceanica looo / pres jose sarney / nova viçosa / ba / 45920A Caixa EconoiTiica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos
decorrentes das obrigações com o FGTS.

'

Validade;13/10/2019 a 11/11/2019
Certificação Número: 2019101305493802312697
Informação obtida em 31/10/2019 11:35:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixawww.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AUTO POSTO CATAVENTO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.725.060/0001-05
Certidão n°: 188082952/2019
Expedição: 31/10/2019, às 11:34:09

Validade: 27/04/2020 - 180 (canto e oitenta) diaa, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

que

auto

posto

catavekto

ltda

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

02.725.060/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

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

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

Do Banco^ Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Códigc
Tributário do Estado da Bahia)

383
Certidão N": 20193041794
RAZAO SOCIAL

w

AUTO POSTO CATAVENTO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

04P.S79.S38

02.725.060/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física ou jurídica aci
acima

identificada, reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

Emitida em 31/10/2019, conforme Portaria n» 918/99, sendo váiida por 60 dias, contados a partir da data de
sua

emissão.

A AUTENTiCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http;//www.sefaz.ba.gov.br

Váiida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Seaetaria da Receita Federai do Ministério da Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
AV. OCÉANICA,2994
ABROLHOS.NOVA VIÇOSA - BA

CEP: 45920-000

CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000120/2019.E

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

AUTO POSTO CATA VENTO LTDA

'nscrição Municipal:

50077

"Endereço;

CPF/CNPJ; 02.725.060/0001-05

AVOCEANICA, 1000

JOSÉ SARNEY -(Area Litorânea )

NOVA VIÇOSA - BA

CEP:45920-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

bsta certidão foi emitida em

10/10/2019

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 09/11/2019

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão; 0600004402840000000184030000120201910100

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

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

impresso em 31/10/2019 às 11:33:33

C0NrKAJ'0 N''2156-2019

riíECÀO PIÍF.SENCIAUUKGISTRO DE PREÇOS N" I I2/2()I8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" I27/2(IIS
.■h
-

CONTRAIO
PARCELADO

PARA
FORNECIMENTO^
DE COMIUJSI ÍVEL, QUE

ENTRE Si CEI-EDRAM, DE UM LADO, O

município de nova \'IÇO.SA/nA, E A
EMPRESA

AUTO

POSTO

CaTAVENTO

LTDA.

O MU.NJCÍPIODE NOVA VIÇOSA (DA), pcssoii jíirtdicii liü clircilu público iiiicnio. inscriio no

CNIU sob o n". 13.7r>l .531/0001-49, com soclo iia Avenida Oceânica. ii.T994. Baiiro Abrolhos - Tc!.;

(731 320.S-! 177 - CLP 45,92ü-000 de Nova Vivos.a - BA. iicsie alo rcpreseiiiadn por sen IVeCeito. Sr.

.MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciiido. coniercianie, CPi"; 050,967.745-20 clcmiiciliadii na Rua

S.3oJk-ncdilo n- 255. bairro Ccniro. Posio da .Mai.i, N.na Viçosa-BA. CEP; •15.928-000. com c.opnnicipaeào do
Fl.MJO .ML.\ICTP.-VL DA SAÚDE, Inscrito no C-NIM sob o ti". U.75fi.42I/lH)01-<í3. ci>in sede na Rtia

Maiecliiil C.asiclo llrniien, if, 1000, CusleUi, Dísiriio ile Poslo do Mala. Nova Virosa, B.A CT'P' 45 ^■'S-ÜUO

nwie alo, rcpresenladn por seu ac.sior Sr. MA.NÜEI. MECJAS l-ONTE.S DA SILVA ' brasileiro' casado"
residente a Rua l-Rinciseo Henrique. iV, 15, Nova Coréia, Caravelas. DA. Cl/P: -LNOOO-OOO insoi iio no CPI- sob
o n . .V54.0y3.70>.S7. doravaiKe deaoininados CONTRATANTES e do outix. a Emp,c..:n AUTO POSTO
CA I AV LM O LrDA. inscrita no CNPJ suli iC. ()2.725.()0y/ü(mi-(l?, com endereço na Avenida Oceânica, n".
luOO. Presidente Jose Sarney. Nova Viçosa/IIA. ncsic aio. rciTcscnlada pelo Sr DWIFJ .SPE.VÇFR

"•^' •^2ó.9íiâ-S2. Gcrcnic Adininistrativo.'dcnominada
CüiMR.AlADA. firmam o presente contraio, para presiaçào dos serviços ciescriios na Cláusula
riincim, constante no Procc.sso Adniiiiislraiivo n". 4IÜ/2018. Prcísno Prcseiieial/.SIstema de

Rc^isiro de Preços ii". 112/2018, icgcn<lo-sc pela l.ci Federal
8,666, de 21 de .Itiitbo de 1993
Decreto .Mnmcipai n= 650/2(118.1.ei Federal tt". I U..á20/2Ü02 e snas alterações posteriores, a.ssim como
pe as condições do editai referido, pelos lemios da proposta e pela.s clátisulti.s a sem,ir e.spressas.

clclinidoras dos direito.?, obrigações e responsabtlidade.s cl.is panes,
CI..\USÜLA PRIMEIRA - DO OnJETO:

Consilini o objeto deste eonlralo o Ibinceimenio parcelado de combustíveis c lubrincaiucs
niilomoiivos para aieiuler as demanda.? do FUNDO .MUNICIPAL I)|.; SAÚDE na Sede do Vj.micípio
de Nova Viçosa-iiabut. eonlonnc e.spccilteaçõe.s. quantidades e preços <Ic..critos no Ane.xo 1 tio Rtiiral
n

12/.'2(;1.S vinculada a este contrato.

I I2,'20is ena Cláiisiiia seemida cia At.i de Keeislrode Preços

í t" - .A Contratada liearu obrigada a aceitar, im.s mesmas eoiuliçõe.s dcsle contrato, acréscimos ou
siipressues na aquisição dos maicriais objeto da proseiilc licitação, de uié 25% (vinte c ciiictt ptrr cento)
do valor micial atualizado cio contrato, cmtibnne Ari. 65 da Lei tU 8.666./93 com suas iilleriorcs
alleraçfies,

í 2 - A presente comralaçno c.sla .sendo formalizada de forma indireta, por Motialidade Picano
I re.sencial para Sistema de Registro de Preços 1 12':018. com base na Lei Federai n" 8 666 de~M

n'
Municipal n^ o650/2018,
Fctlcral den.lü.520/2002
e .suas
Deuclo "n o'"7.892/2ÜL> tpíe Regulamenta
.Sisiema deLeiReeislro
Preços previ.sio
no alieroçòes.
an 15 da
referida l.ei.

CL.ÁUSUI.A .SEGU.NDA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMEN TO E RF-VJUSTAMFNTQ-

2.1 O valor estimado tio contraio c de RS .58.976.4!) (Cinqüenta c oito mil anvcceiiio.s e selcnla e
sei.s fcais c qiiarcnía centavos). O valor inen.sal a ser [Xigo csiã cmuíicioiutdo á sua efetiva uiilizacão

no prazo lemportiL calculado pela imikipiieação do quantiunivo iiiilizado pelo valor iiiiilário ofertado
para o.s itens:

Av. Oceânica, n''2S94 -Abroiliosí-Nova Viçosa - Eslado da Baliia - CEP: 45920-000- Tel.t (73) 3208-l1^'4
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combustível para abastecimento na sede - NOVA VIÇOSA-BAHIA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

VR. UN T.

VR.TOTAL /.í

OLEO DIESEL 510. ABASTECIMENTO NA SEDE DO
MUNICÍPIO.

RS 4,08

14.455

RS SS.976,4

VALOR TOTAL: RS 58.976,40(Cinqüenta e oito mil novecentos e setenta c seis reais e quarenta centavos).
Uesiiliatuc iJns ituaiiiidiitlcs constaiite.s da priipostn de Preço.s. «hjeto dn ÍÜIital do Pfc"ã()

Presencial/,SPl' N". 1 ]I-20I8, conroi mc ala de negociaçfio feita pelo pregoeiro c .Ata de Retiro
de Pi-c<;o.s n". Í27/2018.

2.2 O preço prupusio è irreajustávoL duriiiiic o pra7o <lv 12 (do/eO meses. conindo.s da ciaia de
!i])reseiUaçâo da proposta, [ter força do disposto na legislação cm \ iuor,

2..5 Para cicíivtiçao do pagnmenlo pela Secrciaria Municipal de Pinanças c ncccs.sário a apresentação
dn (s) nota (s) liseal (i.s). acompaniiado do atest.nilo de rcediimctto. detiiro dos prnxos c (iiialidadc dos
piodiilns reeclndos pela .Secrciaria responsável pela solieiiaçào e o p:,eanienio .será elclimdo aié o
lUMdccitno) dia tml. apôs a aprc.scmaçào da inesina. .Ainda deverão estar'acompanhadas de Certidões

Negativas Conjunta de Debito de INSS e Fazenda Federnl. CND Triiballiisia. FGTS. Cicrlidões
hsladual e Miimctpat cIü domicilio mi sede do liciianie. devidamente atualizadas
2.-I .A emprc.sn opiante pelo SI.MPLII.S NACiON.AL. deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
com))rovaçafi dn mencionada opção.

M pela Vlív!".íí',''í
iinporiàiicias
i|iic a t|ini[qiier título lhe forem
devido.s
CONTICA f.AD.A, cm decorrênciapJigümçmo
de iiiadimplcniciilo
coiitrnümi
2.0 Nenhum faturamemo da CO.NTRAT.AD.A será processado sem que tenha sido previantettte
emiiiclii a icspccliva Ordem de fornecintcnlo;

2.7 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DF. NOVA VIÇOSA e :iü FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE
o direito de deduzir do pagamento devido ã CONTR.ATADA. independente da aplicnç:lo de multas
importâncias correspondentes a:

2.S Desjjesas relativos â correção de eventuais falhas;
2.8.1 Dedução relativa às entregas de sua re.sponsahiiidade não e.vecniadas;
2.5.2 Débitos eoin a .Admitiisiraçào .Municipal.

2.9 Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos totlos os custos e despesas
decorrentes de Iransporic.s. seguros, iinposio.s. taxas de c,uak|uer natureza e outros <iu:iisquer que

th L a ou uichreiamcmc. iinpluiiiem ou \enh;im a implicar ,io iicl cumprimento cicsie inslrumc.ilo
-.-iOOuaiuio homcr crm do qualquer natureza na emissãt» da Nota Fi.seal/ e/ ou Recibo .r referido
clovuinenio sera imcdiaiamenie devolv ulo para sulistiuiiçàr. vAuí emiss:io de Nota de Correção ncantlo

estabelecido que esse intervalo de tetnpo não será considerado |vara efeito de qualquer reajuste oti
alualizaçao do valorcoitintlual.

11 1 Ocorrendo reajustes dc preços, autorizado pelo Ministério de Minas e F.iteruia. através do
Departamento Nacional de Combu.siíveis. os me.sn.05 poderão ler os valores contratados reajustados
mcdumic previa autorrzaçao do CONTRATANTE na forma prescrita no ari. 65 da lei 8666/91
1- Os reahnhameutos de quaisquer valores na p.-esenie licitação, após a assinatura do Contrato
somente .SL darao com a observância dos proecdimenios ahai.xo, obscn':iudo-se ainda, o prazo
eslíibclecido no iidital para validade das propostas.
'
2.I2.I A cada pedido de revisão cie pmço deverá compiovnr as alterações ltavida.s e ituslilleadas do
pedido, demonstrando noNamenie a composição do no^o preço, ane^xando cópias auicniica.las de notas
tisc.iib Uc compra {|ue comprovem os Índices rcivindicadv^s.

adotará para a

m. 1 H r'
dos demonstrativos q.ie acompanhem o pedido, pesquisa de
t nM ■ ÍT
rT"
•'«niçottdee.ám
prestadoras,
dos meLttos
stm.l.ucs.
K. hzada
pela própria unidade ou orgào o.i por instituto
pesquisa,
utilizando-se.
tambémott
de mdices soiona.s ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de delcrimc '
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ou indcrcrimciuo d;i alicnii^âo soliciiacia. ser iiisti ukUi dn Justificativa <la escolha tia Afhiiiuisiravàu iio
prazo de 05 (cinco) dias íiicis para cada.

CLAUSUI.,\ l ERCIiIRA - DA DOTAÇÃO ORÇA.MICNTÃRIA:
As despesas dccorrcmcs do presente eoiiiniio correrão à eonla das seguintes dotações orçanieiiiárias: <1
Poder

2

Executivo

Orcao

2

Prereiliira Mtiiiieioul de Nova Viçosa
vico^í;

Sccrciaiia

09

Sccreiaria MimieÍDnl de Saúde

Unidaec
.■XiiviibUc

0901

Fundo Municipal dc SaiiiJc

2.062

Elemciiiü

3390.30.00

Gest-Vi das Aiividade.s do FM.S
Material de Consumo

Ponte

02

Saúde 15%

Poder

1

E.xeciitivo

Or.eào
Secreiniia
Unidade

t

Prcfeiliiru Municinal de No\n Viçosa

09

Secretaria Miiiiicipní de Saúiie

09ÜI

l undu Municipal dc Saúde

.Aii\'iciadc

2.064

Gestão da.s Atividades do lllucu de Atenção Dá.sica

hlcmenlo

3390.30.00

Material de eoiisiimo

Ponte

14

rrenslcrencia de Reriirww do .SUS

02

S.aúde 1 .sis

Poder

Fxectilivü

Orcào

Secrcl.aria

09

Preleiuira Municipal de Nova Viçosa
Sccreiaria Municipal de Saúde
Fundi) Miiiiieii)al de Saúde

Unidade

0901

Aiivididc

2.065

lilcnietiio

3390.50.00

Material de con.sumo

Fome

i-1

Translercneia de Recursos do SU.S

02

Saúde 151;,

Gesião das .Áiivtdiides do t3loeode Média e Alia Comple.vidadT

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, iCricAcU E IMÍORROGAÇÃO DO CONTIÍATO:
^.1 A viycucia do presente será de 01 de novembro de 2()|9 a 31 de dezembro de 20!') podendo ser
protTogado. de connin) acordo entre as patie.s e mcdiame Tenuos Adiiivo.s. para cada cscrcício
w

nos lennos cio inciso 11. do
ail. 5/. da Lei n 8.6í)6/93. heni conto allcrado. e.xccio CO.NTRATANTE.
iio locmilcao seu objclo
«nição. por razões de interesse público, poderá a r]ual<,ucr tcnpo

declmar o icnn.no nntec.pado do Contraio ora firmado, bt.sitmdo mna notificação prévia com prazo de
jU (trinta) dias para a icscisao. sendo que em tal iiipóic.se será devido a CONTIU\TADa o
pagamento, se liouvcr de saldo relercnie a execução cios scrs iços.

CLAuSULA quinta . DIREITOS E OIÍRÍGAÇüES DAS PARTES CON TRATANTES:
5.1 - DA CONTRATADAt

3.1.1- A CON 1 lUA 1 .\I)A devera loniecer o objeto de acordo a necessitinde tia CONTRATANTE.
5.1 ,_ - A CONIRAIAD.A .será legal e linancoiiamcnte responsável itor iodas as ohriiiaeões e
coinpronnssos comraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como. pelos aicaritos

íív
c oulms fin.s, a eles não .se vinculando a
CU.N J RA l A.N 11 ii qualquer lilulo. ncni mesmo comerciais
ao de.solidariedade:
pelos danos ou prejuízos cansados à

CONriUIANTL ouj. terceiros, decorrentes de dolo on culpa, neglisència, impericia ou
iniprudcttcia. na execução do objclo dcslc Coitiraio. direiameiiic. por scits preposlo-s e/oii emprctiad
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não oxtíluiiulo cm icdii/.iiido cssii ics|mns!ihilidiKlc. a llscalizíiçno oii accnipnhaiiicnlo feito imlii
COiNTÍLVrANTlí 01! por sciis propostos;

5.1.4 • A CONTRATADA assiiinirá a icspoiisaliiliilncie total pela e.soooçílo cio contrato.

5.1.5 - A CO.N I K.\i .Al).\ obrina-se a maiilor ostoriucs siilíciciucs para atondcr as ncccssidailos cio /o^
abastocinioiiio contido m> lidital, tino é parto inlograittc dosio Contrato.

/cj

5.1.6 Roccmlieccr os direitos ila admini.straçào. cni caso do rescisão adinini.slraliva prevista no ArliuolS
77dii l.oi S.666.'<T';

\°;

5.1.7 • • .A CO.N 1RA I .AD.A deverá rnamer. dnramo locl.a a oNecnvàü do contrato, todas as condições do
linbiliiação c cjtialillcação exigidas na licitação, conlbníic previsto nu an. 55. inoLso Xíl da 1 ei n'" ^WCOSN
8.666/93.

5.1.S • Comunicar á Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos lorluitns c do força
maior. <ícniro do prazo dc 2 (dois) dias úteis após a vcrülcaçilo do lato c apresentar os dociintcnios
para a respectiva aprovação, cm até 5 (cinco) dias cottscciilivos. a partir da data de .sua ocorrência, sob
pena dc não serem considerados;

5.1.9 -• A COiN I RA I .\1.).\ llca obrigada a aceitar, nas mcsnía.s condições contratuais, os acréseitno.s

01! suprcs.sòcs que se fizerem nas obras, serviços ou compra.s. ate 25% (vinte e cinco por ccmo) d»
valor inicial atualizado do conlraio para os sens acréscimos.
5.1. H) Ibrncccr o nbjcio coniraiiulo dentro dos prazos cstalielecidos no lidital c Contrato.
5.2 - l)A CON TRA TANTK:

."".2.1 - Pagar coiiíonnc estabelecido na C kíusiila Quarta, as obrigações llnancciras decorrentes do
presente Contrato, na integraiidadc dos seus termos:

5.2.2 - Os íoniccimenios serão acompanhados e ílscaliz;Klo.s pelos rc.spcciivos Secretários MunicipaU
ordeti.(dores das despesas, segundo as unidades solicilaiiies. ou outro servidor designado para
substitui-lo, que anotará cm registro pròpriu as ocorrências relacionadas com o rornecimemo dos
produtos, detcnniiiaiido o que for necessário á regularização das laltas ou defeitos obscr\ ados.

5.2.3 - Poderá a llsciilizaçâo ordenar a sii.s[>Lii.são total ou parcial tios sciv'iço.s. caso não sejam
atendidas, dentro dc 48 (quarenta c oiioj luiriis, tts reclamações que li/.er, sem prejuízo dc outras
sanções (]iic possam se aplicar a CONTIMTA DA.

CLÁUSULA SE.X TA - DA FJSCALIZaÇ.ÃO.

6.1 O acompanhamento para <> liei cumprimento c e.sccnção dcsic Contrato, serão feitos peta
servidora Jéssica de Oliveira. Cicsloni dos Contratos Administrativos do Poder Lxceutivo. coiiíbmte

Portaii.i n . ()03;2OI7 lotado, a quem caberá a responsabilidade dc fazer cumprir rigorosamente, os
prazos, condições c disposições deste Contrato, bem como. comunicar ás aiiioridadcs competentes
qii.aiqucr eventualidade que gere a necessidade dc medidas dc ordem legal e/ou admiitislrati\a e ti
fiscali/.açao do contrato caberá o servidor .losê !.)coelecio Dcimira. iii.scrílo no CPP ii". '104.59.5.35587. sob a matrícula n". 611).

CI.Au.SULA sétima - DA AL-TERAÇÃO [)() CON TRA TO:

7.1 O Cf)NTlU'TAN'TIi: poderá modificar linilatcralmemc o presente contrato para melhor adequação
das linalidades dc inteies.se piihlico. respeitados o.s direitos da CONTR.AT.ADA.

CLÁU.SÜl.A OI TAVA - DA INKXECUÇ.ÂO DO CONTRATO:

S.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CON I-RATAN TE. em caso de rescisão
administrativa, previstos noart. 77 da Lei 1-cdoral nL 8.666 dc 21 dejiiniio dc 1993.
CLÁÜSUI.A NONA DA Ri:.SClS.ÃO:

9.1 O cuntralo ura celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos
iinigos 77 c 78 da I .ei Pcdorai it". 8.666/93, dc 21 dejunho dc 1.093 e alterações em vigor.
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farngrafo Pritufiro -

coiiirnto paiii n (itnicciiiii."nlo dos prodiilos pixlcrá sor rescindido ]>or

iniciativa da C.'ON'rKA'l'Al)A. no caso de de.scuiiipninenio cias inMinas contratuais pciu
CONTRATANTlii, nicdiaiiic açüo judiciai especialinemo iiuenlacla para esse fim:
raníyfafi) Scytimln - Na liipólcse prevista no paráyniib nnieiior. os serviços pela CONTRATADA
não poderão ser intenompidos ou paralisados, aié a decis;ui indiciai transitada em iiilundo.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste eoiiiraio implicará retenção de erédilos ciecorrcnies da

conlraiaçàü. aic o limite dos proiiii/.os causados ao CO.\TRA TANTK. bem cotno mi assunção dt
objeto do conirnlo pelo CONTRATaNTFÍ na Conna (pie o mesmo dcierniinar.
/o
S

CLÁUSULA DKZ DAS PlèNALrOADFS F. DAS .MULTAS:

i UJ

10.1

CONTiLAlADA por desciimpriincmo cie qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á^s,

seguinte.s penalidades:
I - advcTiència:

n - suspensão temporária dc participação cm licitação e impoclimcnto cic contratar eoin a
.Administração, por jirazo nào superior a 2(dois) anos:

lll - declaração de inidoticidadc para licitar ou comnitar com a Administmç.ào Pública cnqiumlo
pcrdurarora o.s ivioiivos determinantes lia pimição ou até que seja proiiiovitia a reiibiíiiaçüo perante :i
própria autoridade que apiieou a penalidade, que .será concedida sempre que o cuniniiado ressarcir a
Administração |5elos piejuizos resiitianies c após decorrido o prazo da sanção aplicada com [sase no
inciso niitcrior;

IV - Multa por atra.so injustificado no furiiccimcnto. cpie será gracliiíUla de ncordo cmn a gravidntic da
inlVação, obedecidos os socuinies limites má.ximos:

a. 10% (dez por cciiio) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em ca.so de dcscitmprimenln
total da obrigação;

b. 0,3% (ires décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atras», sobre o valor da pane do
roniecimciuo nào realizado;

c. 0../a (.sele deciniüN por cento) sobre o valor ila parte elo fornecimento, por cada dia subseqüente até
o trigésimo.

V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTILAT-VATL scr.ão obriumoriamcntc rcizistradas no
Cadastro dc l-orneccdores do Munici|)io de .Nov ;i Viçosa-BA.

Piinigrafo Único - As muitas aplicacla.s devcnão ser paqas cspctruaiieameiiie no prazo má.\imo de O'!
(cmcü)clias ou .serão deduzidas do vaior correspondente ao valor da eoniialação, após prévio processo
admmisirativo. ganiniida a ampla defes:! e o coiiiraditóiio ou. ainda, cobradas iiuücialmente. a criiér
10

da Secretaria Municipal dc l-'iuanças.
CIwVUSULA ONZK- DA VÍ.NCULAÇ.ÃO:

11.1 O presente Termo de Contraio enconira-sc vinculado ao íldital e seus anexos do Prcsào
rrcscncial/Rcgistro ilc Preços n", Ij2/20]S. propostas financeiras dos proponentes e a Ata dc Re-isiro
cie Preços originada da referida licitação.

~'

CLÁUSULA DOZE- DOS CASOS OiM IS.SOS:

12.1 Fica estabelecido que ca.so venha ocorrer aigt.m fato não previsto tio pnrsenie contrato os
ciianiados casos omissos, estes serão resolvidos cmrc as panes, rcspciiadn o objeto do contrato a
legislação c demais normas reguladoras da matéria e em especial a l.ci n" S.6í56/03. apiicaiido-lhc
quando for o caso. suplclivamenlc os Princípios da Teoria Gemi dos Contratos estabelecidos na
Legislação Civil Brasileira e as (iispo.siçõcs d<> Direito Pri\ ado.

CLÁUSULA 'I RKZE - DA PUÍILÍC.AÇ.ÃO:

13.1 A CONTR.ATANTIÍ providenciara a publicação deste Commio. por cxiniio nos locais de
costume eonlorme prazo dolimdo na legislação periinonte.
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CLAUSULA QUATORZE-DO I'"OUO:

14.1 As patli;.s ciügúiii o l-oro da Comnrcii de Novii Viçosa - BA.com cxcliisào dc i|ualqiicr oulro, por
mais privilcyiiuto tiiic sejii.para dirimir qii;ii.si|iicr díividiis tímergcmc.s do prcscmc contrato.

E por assim estarem,Justos c contratados, assinam o pre.scnic in.Kirtimcmo cm 03(três) vias do

iuual teor c loniui na presença dc 02 ídiia.s) lesteiminha.s. para que surlii .seus Jiiridieo.s e icuais elciios.
Nova Viço.sa-iBahia, cm 31 dc outubro de 2

ClLI.VICIPAi,
NIKAIANTE

MANOEI..MK^IAS FONTES DA SILVA
GESTOR DOdTI.NlV) MUNICIPAL DE SAÚDE

co:^\iíatame

DANlEbi^PlíNbw/iilATo'? SOUZA
REPRESEN TANTE LEGAL

AUTO l'OS TO CATAVENTO LTDA
COMRATADA
TESTEMUNHAS;

NOME:
CPE:

A;',r),

nomiu.XYaíii

CPF:r.fto.^>>

Av. Oceânica, n' 299-í - Abrolhos I - Nova Viçosa - Êstado da Bahia - CEP; 45920-000- Tci.:(73)3208-1124
Pagina fi de íi

Terça-feira

Nova Viçosa

5 de Novembro de 2019
2 - Ano - N° 3072

Diário nnci;i! do

município

Extratos de Contratos

NDVA
■-:-i
uns

:■ V

EXTR,\TO DO CONTRATO N" 21S6/2019

VINCULADO AO l'REGÃO PRELSENCIAITREGISTRO DE PREÇOS N" 112/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 410/2018.

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
INSCRITO NO CNPJ NL 13.7(11.531/0001-19, COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDF., INSCRITO
NO CNPJ SOB ON*. 11.756A21/0001-Í3.
CONTRATADA: AUTO POSTO CATAVF.NTO LTDA. INSCRITA NO CNPJ SOB N». 02.725.060/0001-05.

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIRCANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DO FUNDO .MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE .NOVA VIÇOSA-BAHIA, CONFORME
ESPECinCAÇOES, QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRE-SENCIAL/REGISTRO

DE PREÇOS N" 112/2018 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 127/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Poder

2

Executivo

Orcio

2

Prefeitura Mimicital de Nova Viçosa

Sccrelariâ

09

Secretaria Municioul de Saúde

Unidade

0901

Atividade

2.062

Fundo Municioal de Saúde
CesUo das Atividades do FMS

Elemento

3390,30,00

Material de Consumo

Fome

02

Saúde IS%

Poder

2

Executivo

OraSo

2

Prefeitura Municioal de Nova Viçosa

Secretaria

09

Secteuria Municioal dc Saúde

Unidade

0901

Atividade

2.064

Fundo Municipal de Saúde
Cestúo das Atividades do Bloco dc Atencúo Básica

Elemento

3390..30.00

Material de consumo

Fonte

14

Ttansfetúncia de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Oteão

2

Prefeitura Municipal dc Nova Viçosa

Secretaria

09

Secreiaría Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Muiucipal de Saúde

Atividade
Elemento

2.065
14

Gestão das Atividades do Bloco dc Média e Alta Complexidade
Material de consumo
Traiuíerência de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Fonte

3390..3Ü.ÜÜ

VALOR DO CONTRATO: RS S8.976.40 (Cinqucnla e oilo tnil noveccnlos e setenta e seis reais e quarenta centavos}.

DATA DA CONTRATAÇÃO: 31/10/2019.
VIGÊNCU: OI/U/2019 A 31/12/2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: INZDRHAR3EBJAUREK/YQRW

Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

'■«f/t/ri;-.4

5r

iJu»—

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

AUlOkíZC] AO SEIOR üb CON rAUM.IOADb EMPENHAR O Rf-í-lIRIDO PROCESSO,
RbMHTI-R AO SETOR DE COMPRAS I'ARA l-QRMAMXAR AUTORI/.AC:ÀÜ D.A

CONIRAiACÀO DA EMPRESA: AUTO l'OSTC) CATAVE.NTO LTDA. INSCRITO NO CNPJ SOU
O N- 02.725.()60;000i.0.v COM O OHJiniVO !•: A CON-IRATACÀO IM- EMPRE.SA

ESPbClAl.iZADA NO rORNGCI\ll':NTÜ PARCEI.AI.X) DE COMBlJSTiVF.I.S AUTOMOTIVOS.
VÍS.ANDO O ATENDIMENTO DAS DE.MANDA.S DA SECRIOARIA MLINICIPAI. DE SAÚDE
DESIb MUNICÍPIO. CONFORME ü PRESENTE CONTRATO DE AQUISIÇÃO N= ■'|Sf,->(iiu
VINCULADO AO PP-l 12/20)S-SRP

nova VIÇOS.A. 31 DE OUTUPRO DE 2019.

Manoel Meeí!íB Fontes thi Silvti

GESTORA DO FUNDO mVnICIPAI. DE SAÚDE

Jmm
Pretoiió Miinícinaí
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ORDEM DESERVÍÇO

GABINETE DO PREFEITO.

FICA AUTORIZADA A EMPRESA: AUTO POSTO CATAVENTO

INSCRITA
NO CNPJ SOB O N° 02,725.060/0001-05. COM O OBJETIVO E ALTDA,
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMETNO PARCELADO DE
combustíveis AUTOMOTIVOS. VISANDO O ATENDIMENTO AS DEAMANDAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLVEM
CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO N° 2156/2019 VINCULADO AO PP112/2018-SRP.

NOVA VIÇOSA 31 DE OUTUBRO DE 2019.

Manoel Meei

Ic.s da Silva

GESTORA Dü FlIN-DO V INICIRAI. I)i; SAUDi;

.AWiicida

PreldL).Vliinicipa

73 Av. Oceânica. n= 2994- Abrolhos í - Mova Viçosa- Estado da Bahia - CEP: 45920-00D- To!.:)32Q8-1124

