
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOÇRADJÍ4HÕ
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRAbMiyO-Blx^

CNPJ. 16.444.804/0001-10

Sobradinho/BA, em 18 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 255/2020

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Exmo. Senhor Prefeito,

Informamos que o Aditivo n° 02 ao Contrato n°. 072/2018, proveniente do resultado

do Pregão Presencial n°. 032/2017, que trata da prestação de serviços de

abastecimento de combustível através de ticket-combustível e cartão-combustível

para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA, tendo

como contratada a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, vencerá seu prazo de

vigência em 31/12/2020.

No entanto, não podemos ter a sua desconttnuidade, haja vista a necessidade de

abastecimento dos veículos através de um sistema que contemple ampla rede de

postos credenciados, visando atender as atividades necessárias para assegurar o

funcionamento regular e permanente das Secretarias.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 072/2018, trás em

seu objeto, solicitamos com brevidade a viabilização dos procedimentos destinados

a não interrupção dessa prestação de serviços durante o exercício de 2021.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros

agradecimentos.

Mary Selma de Almeida'Costa Rocha
Secretária de Fazenda e Administração

Página 1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA 1)A FAZENDA
Emissão: 30/11/2020 09:01

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os e.e.tos dos arts. 1,3 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de
Tributário do Estado da Bahia)

■ ~ £ l
"r

Certidão N°: 20203575542

RAZÃO SOCIAL

NUTRICASH SER\ ICOS LTDA

inscrição êstadu-

036.185.287 -Baixado

CNPJ

42.194.191/0001-10

Emitida em 30/11/2020, confere Portaria n" 918/99, sendo válida

emissão.

por 60 dias, contados a partir da data de sua

Válida com a apresen^ão conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Se ..eiana da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRICASH ..^.RVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.194.19: '.'001-10

Certidão n°: 318^312/2020

Expedição: 02/12..020, às 14:16-41

L^:'21"180 (cent0
Certifica-se o.

inscrito (a) no c:.

Nacional de Deve;;

Certidão emitida .

Trabalho, acresce■

na Resolução Adr

Trabalho, de 24 i:

Os dados constar-

Tribunais do Tr:.

anteriores à dar

No caso de pessoa

a todos os seus e-

A aceitação des::

autenticidade n:

Internet (http:

Certidão emitida o.

. NUTRICASH SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

-J sob o n° 42.194.i91/0001-10, NÃO CONSTA do Banco'
.res Trabalhistas.

om base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
r:ado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e

■nstrativa nn 1470/2011 do Tribunal SuPerior'do
-.? agosto de 2011.

es desta Certidão são de responsabilidade dos

"Jalno e estã0 atualizados até 2 (dois) dias
3 tia sua expedição.

]-uridica, a Certidão atesta a empresa em relação
tabelecimentos, agências ou filiais.

certidão condiciona-se à verificação de sua
portal do Tribunal Superior do Trabalho na
www.tst.jus.br)

atuicamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

;na ^ redores Trabalhi.tas consta, os dados
a la-ntmcaçJo das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes per ,lt6 a Justrga do Trabalho quant0 às 0Dbrl1gf^ea
estabelecidas e. =,ntença condenatôria transitada em julgado ou em

:
Trabaího rTrabalho ou Coir.is

ários, a custas a

-lamentos determinados em lei, ou deoorren'te

°S flrmad°S Perante ° Ministério Público do
-áo ae Conciliação Prévia.



16/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

€

C

CAIXA
CAIXA ECGNCM

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: áZ_- 94.191/0001-10
Razão Social: nl/iricash SERvrços ltda

Endereço: J ^asco Gonçalves oi sl12os / comercio / salvador / ba /

Validade:10/12/2020a 08/01/2021

Certificação Número: 2020121001011313362839

Informação obtida em 16/12/2020 16:59:10

hHPs://conSulla<rf.caixa.gov.br/consultacrf/pages.■/consL,!jEmpregador.jsf
1/1
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador""--—' '
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Inscrição Municipal: 092798/001-15

CNPJ: 42194191/0001-10
Contribuinte: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua Francisco Gonçalves, N° 01 , COMÉRCIO

Número da Certidão: 6.985.822

Certifico que a inscrição acima esta com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da

Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/06.

Total Total Total Total

Exercício Localização Tributo Tipo dt Documento Documento Situação CotaS CotaS Cotas Cotas
a Vencer Atraso Resíduo

Situação de Autos e Notificações

TiP° Numero do DOC Programação Situação
Notificação F.scal de Lançamento 345 20 ■ 6 76377 RECURSO ORDINÁRIO APRESENTADO

Emissão autorizada à 22:18:45 hora< ,1o dia 17/12/2020
Váhdaatédia 16/01/2021

Código de controle da certidão; 70860SFDBAC8620913D63F56492856AD

onr.rmada na página da Secretaria Municipal da FaZenda(http://www.sefa2.Salvador.ba.gov.br),
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18/12/2020

C

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

YY/V
>

Nome: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.194.191/0001-10

Ressalvado o direito Ce a
«i.i do sUJeit0 passivo

od,go Tributário Nacional (CTN) ou obieto
—-Para fins deLi^^

il (RFB) com

°Utubro de 1966 "

2°5 B m *> CT^ - -»«** tem

da Fa2enda

os mesmos efeitos da certidâo

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
nas alíneas V a tf do parágrafo ünicíffi

Vlncillados' Refere-se à situação do

-a autenticidade na interne,, nos

Valida até 16/06/2021

Código de controle dacertidãc 2547.E554.CD94 0178
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado da Bahia '

Prefeitura Municipal de Sobra^nho
o

DESPACHO: AUTORIZOo atendimento do pedido realizado pela
Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, constante na Cl. SEFAZ n°.

255/2020, de 18 de dezembro de 2020, objetivando a manutenção das

condições incialmente avençadas entre as partes que celebraram o Contrato

n°. 072/2018, desde que, atendidos os pressupostos legais, que serão

analisados pela Procuradoria Geral do Município, devendo essa

Administração atender o rito pertinente da matéria para que surta os seus

efeitos. Assim, que seja encaminhado a PGM os autos do Pregão Presencial
n°. 032/2017.

Sobradinho (BA), 18 de dezembro de 2020.

f

Luiz Vicente

Prefeito

orres Sanjuan

icipal

CNPJ n.° 16 444.804/0001-10 _ Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
o

W d'
PARECER \ .. *

Ref.: Contrato n°. 072/2018

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

O Chefe do Poder Executivo, realizou despacho em 18 de

dezembro de 2020, encaminhando os autos do Pregão Presencial n°. 032/2017, a

C Procuradoria Geral do Município, objetivando a efetiva análise e elaboração de

parecer relativo ao pedido expresso na Cl. n°. 255/2020, da lavra da Secretaria

Municipal de Fazenda e Administração.

Ao analisar o processo licitatório em tela, constatamos que em seu

tramitar foram atendidos as exigências legais; a realização do 2o Termo Aditivo ao

Contrato n°. 072/2018; a Cl. SEFAZ n°. 255/2020 justificadamente, de forma

tempestiva, solicita a realização dos procedimentos destinados a manter a

prestação dos serviços objeto do Contrato n°. 072/2018 nos termos da lei 8.666/93

e alterações.

É o relatório, passo a decidir:

Em princípio, a duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93

fica adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, à anualidade, conforme

o caput de seu art. 57. Contudo, a própria lei abre exceções. Entre elas, figura a

prestação de serviços executados de forma contínua. Nesse caso, a duração está

limitada a sessenta meses, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosos à Administração.

Segundo Marcai Justen Filho (in 'Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos1, Ed. Aide, 4a Edição, págs. 362/364), os serviços

contínuos estão enquadrados nos contratos de execução continuada os quais
impõem à parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no
decurso do tempo.

Já Jessé Torres (in 'Comentários à Lei de Licitações e

Contratações da Administração Pública', Ed. Renovar, 1994, págs. 349/351) se

pronuncia sobre a matéria, afirmando que a prestação de serviços de execução

contínua é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a

correspondente função estatal ou paraestatal. Acrescenta, ainda, que cabe à

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 ' Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030
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Estado da Bahia \ jí

Prefeitura Municipal de Sobradínho

Administração, diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço,

decidir pela prorrogação dos serviços contínuos por até 60 meses.

Diante do exposto, e desde que respeitadas as observações deste

Parecer, principalmente no que tange à instrução processual, que seja realizada um

levantamento de preços no mercado, uma vez constatado que os preços e

condições contidas no Contrato n°. 072/2018 é a mais vantajosa para a

Administração, poderá ser realizada a prorrogação do prazo mediante celebração

de Termo Aditivo bilateral, devendo ainda ser elaborada uma justificativa,

apontando sobre a conduta da Contratada. Caso ao final, seja comprovada a

inviabilidade da prorrogação, deverá a Administração realizar abertura de processo

administrativo com fins licitatórios destinados a contratação dos serviços ora

necessários.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 21 de dezembro de 2020.

HéldertOizlFreitas Moreira

Procurador-Geral do Município

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030
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POJUCA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA;

CONTRATO N° 030/2017 O

O MUNICÍPIO DE POJUCA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no 13.806.237/0001-06, com sede à Praça

Almirante Vasconcelos, s/n0., Centro, Pojuca, neste ato

representado por seu Prefeito, Sr. CARLOS EDUARDO

BASTOS LEITE, doravante denominado CONTRATANTE, e,

do outro lado, a NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2

42.194.191/0001-10, estabelecida à Av. da França, ns 164, Edf.

Futurus, 11° andar, Comércio, no Município de Salvador/BA,

através de seu bastante Procurador, Sr. Rafael Santos Vieira

Santana, portador de cédula de identidade ne 08563541-39

SSP/BAeCPF ne 013.118.355-98, denominando-se a partir de

agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente

Contrato de fornecimento de vaie combustível, decorrente da

homologação da licitação na modalidade de Pregão Presencial

n.° 005/2017, pela Prefeitura Municipal de Pojuca em

24/03/2017; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.°

8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas

contratuais abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, na modalidade

Pregão Presenciai, tombado na Prefeitura Municipal de Pojuca sob o ne 005/2017, oriundo do

Processo Administrativo n° 055/2017, peio qual foi escolhida a proposta apresentada pela

CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei n2 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Contrato o fornecimento de vale combustível em papel a ser

fornecida por empresa de âmbito nacional para atender a frota de veículos automotores que

servem à Prefeitura Municipal de Pojuca, nas seguintes quantidades:

Item

1.

2.

Descrição do Produto

Vale Combustível

Vale Combustível

Quant. Estimada

12.908

17.730

V. Unit. R$

50,00

20,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES

O presente Contraio subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com

as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:

i-da CONTRATADA:

a) entregar o{s) bem(ns) descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta

apresentada;

b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;

c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta;

d) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com.as obrigações por ela

assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na licijação;

Praça Almirar:;> Vasconcelos, s/n°. Centro, Pojuca/Bahia - CEP: 4Íot2jk)00

Tel T-XX71) 3645-1147 -CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06
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onítU-A PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA %
"Mí>K;£S CONTRATO N° 030/2017 '," Jf<

e) A contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos

ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco)

por cento do valor inicial atualizado do Contrato.

II-do CONTRATANTE:

a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas

na ciáusula quarta,

b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.

§ 12. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

§ 22. Fica asseguraao ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o

produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela

CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ 1.050.000,00 (um

milhão e cinqüenta mil reais), a ser pago pelo CONTRATANTE de acordo com o efetivo

recebimento dos produtos, a ser creditado em conta corrente no Banco do Brasil - 001, Agência

n°2967-X, Conta Corrente n° 10.297-4.

§ 1 . A composição ao preço global é determinada de acordo com a seguinte tabela:

Item

1.

2.

Descrição do Produto

Vaie Combustível

Vale Combustível

Quant.

Estimada

12.908

17.730

Valor

Unitário R$

50,00

20,00

Taxa de

Administração

%

5,00%

5,00%

Valor Total R$

677.670,00

372.330,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil reais)

§2,0 pagamento devido ao contratado será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente

atestada a entrega de acordo com as especificações ajustadas.

§ 3. Os preços contratuais estão referidos ao mês de apresentação da proposta da

CONTRATADA no vaíor do Contrato, e poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-

se por base a variação do índice Geral de Preços - iGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua

falta, de acordo com o índice legalmente vier a lhe substituir.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei

Orçamentária do Município de Pojuca, à conta da seguinte programação:

Órgão/Unidade - 05.05, 09 09, 11.11, 12.12, 13.16, 16.14

Atividade-2010, 2021, 2026, 2044, 2061, 2095, 2077

Elemento de Despesa - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 010000 - Recursos Ordinários

710100 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação - 25%

610200 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde -15%

014200 - Royaities/Fundo Especial -PFEjP

Praça Almirant- Vasconcelos, s/n°, Centro, PojucaMania - CEP: 48.120-000
Tel: pXX71) 3645-1147 - CNPJ/MF: 13Í8Í36.237/0001-06
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$&& PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
POJUCA CONTRATO N° 030/2017

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n°.
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

I - pela inadimplênaa de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não

subsista condições para a continuidade do mesmo;

II - pela supervemência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o

prosseguimento de sua execução.

Parágrafo único. A? partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato
através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual
específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura, oodendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições da Lei
Federal n°. 8.666/93, art. 57, inciso li, mediante Termo Aditivo, vez que o objeto e qualificado

como serviço continuado

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimenío das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 14 do Edital

Pregão Presencial n.° 005/2017.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiei
observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços

prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.

§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

§ 2° A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução

do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORÇA MAIOR

Caso o CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir,
total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização,

ainda que verbalmente, ratificando por escrito.

§ 1o Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os
seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o destrato, ficando o CONTRATANTE obrigado
ao pagamento da importância correspondente ao valor dos serviços já executadas.

Praça Almirante Vasconcelos, s/n°, Centro, Pojuca/Bahia - CEP: 48.
Te' (0XX71) 3645-1147 - CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06
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CONTRATO N° 030/2017
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§ 2°. O CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso decorrente de
força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro de Município de Pojuca, em detrimento de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de

Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de

duas testemunhas.

Pojuca, 27 de março de 2017

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE

P/ Município de Pojuca

Contratante

Testemunhas:

RAFAEL S

P/ Nutricash

Contratada

S VIEIRA SANTANA

Ltda>í rviços

Nome:

RG: o

Praça Almirante Vasconcelos, s/n°, Centro, Pojuca/Bahia - CEP: 48.120-000

Teí: (GXX71) 3645-1147-CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, n° 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13,922.554/0001-98 -TeSefax: (075} 3339-2150 / 2128 x^v - - .

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 095/2018FOR-hJM&S

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018 -^

Contrato que celebram entre si a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES e a empresa NUTRICASH
SERVIÇOS LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Av. José Sampaio, n° 08, Prédio, Centro, Souto Soares/BA inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 13 922.554/0001-98, aqui representada pelo Prefeito Municipal'Sr. ANDRÉ
LUIZ SAMPAIO CARDOSO, brasileiro, portador do RG n.° 746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF
n." 916.397.195-04, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, N° 47 Centro nesta
Cidade, neste ato denominado como CONTRATANTE e a empresa NUTRICASH SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ n° 42.194.191/0001-10, situada na Rua Francisco Gonçalves n° 01
Edf. Reitor Miguel Calnon, sala 1205, Comércio, Salvador/BA, CEP: 40.015-090, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia diretora, Sr3 ROSANE DE
FREITAS MANICA, inscrita no CPF sob n° 297.961.480-72 e portadora do RG n° 11410936
SSP/BA, residente e domiciliada na Av. Tancredo Neves, n° 1672, 4o andar Caminho das
Arvores, na cidade de Salvador/BA, CEP: 41.820-020, denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente Ccmrato, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e
pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como pelo Pregão Presencial n° 05/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no edital do Pregão Presencial
n° 05/2018, peías Lcs Federais 8 666/93, 10.520/02, 8.078/90 {Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto desta l -citação a contratação de empresa especializada para o fornecimento
de Cartão Combustível e Ticket Combustível em Papei, destinados ao abastecimento da frota
de veículos da Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, que estarão em trânsito na cidade de
Salvador/BA e cidades do interior do Estado da Bahia, demais Capitais Estaduais do País e o
Distrito Federa!, confo-ne anexo I deste contrato, consoante discriminação no Processo
Administrativo que patsa a fazer parte integrante do presente contrato, independente de
transcrição.

§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação de até 25%
(vinte e cinco por cento., do valor inicial atualizado do contrato, conforme o § 1o do art. 65 da Lei
8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta do^, recurso^tla Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01,01 - Gabinete do Prefeito
PROJETO/ ATIVIDADE- 2003-Desenv. e Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESA: 3390,39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA' 3390.30-00.00 - Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01 - Secretaria Municipal de Administração Geral
PROJETO/ ATIVIDADE: 2008 - Desenvolvimento e Manuí. das Ações da Sec. de

Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - Secretaria Municipal de Finanças
PROJETO/ATIVIDADE: 2009 - Desenvolvimento e Manut. das Ações Da Sec. De Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01 - Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE- 2062 ■ Desenv. e Manutenção das Ações da Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE- 2028 - Desenvolvimento e Manutenção do Fundo Mun. de Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - Gestão do Ensino Infantil

PROJETO/ATIVIDADE: 2067-Gestão do Ensino Fundamentai

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA. 3390.30.00.00 - Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE- 2032 - Desenvolvimento e Manut das Ações da Sec. Mun. de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02- Fundo Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária

PROJETO/ ATIVIDADE: 2030 - Desenv. e Manutenção do Programa de Saúde da Família -

PSF

PROJETO/ ATIVIDADE. 2158 - Manut. e Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Saúde

PROJETO/ ATIVIDADE- 2159 - Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica- ECD

PROJETO/ATIVIDADL:: 2035 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

PROJETO/ ATIVIDADE: 2055 - Manutenção das Ações da Atenção Básica - PAB

PROJETO/ATIVIDADE: 2160 - Manutenção do Hospital Municipal

PROJETO/ ATIVIDADE: 2163- Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e

Ambulatoriais

PROJETO/ATIVIDADE 2084 - Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA' 3390.30.00.00- Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - Secretaria Municipal de Ação Social
PROJETO/ATIVIDADE- 2087- Desenvolvimento e Manut- das Ações Da Sec. Municipal De

Ação Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02 - Fundo Municipal de Ação Social
PROJETO/ ATIVIDADE 2092- Desenvolvimento e Manutenção do Fundo Mun. De Assist.

Social

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00- Material de Consumo ^^
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - Secretaria Municipal de ofe Servmá e
Urbanismo " -'

PROJETO/ ATIVIDADE: 2023 - Desenv. e Manut. das Ações de Obras Serviços e
Urbanismo '

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00-Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 - Secretaria Municipal de Transporte
PROJETO/ ATIVIDADE: 2154 - Desenvolvimento e Manutenção Das Ações Da Sec
Municipal de Transpo-te.

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00-Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio
Ambiente

PROJETO/ ATIVIDADE: 2155 - Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros P Jurídica
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos
Hídricos

PROJETO/ ATIVIDADE 2073 - Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de
Agricultura e Recursos Hídricos

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros P Jurídica
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00-Material de Consumo

£S:A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, encarregada da fiscalização e detentora da Dotação
Orçamentaria. Y

CLÁUSULA QUARTA - DQ PREÇO

O preço global deste contrato eqüivale à quantia de R$ 256.578,00 {duzentos e cinqüenta e

?5,M™ÍV*qrI!!nhentoS e S6tenta e Oito reais) a ser Pa9° Pel° CONTRATANTE à
UUN RATADA, através da aferição dos produtos efetivamente entregues, tomando como base
os valores unitários prooostos pela CONTRATADA.

§ 1o - No preço computado neste Contrato deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação

^^™í^S_,quei ü'reta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA de suas obrigações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efeMado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA após a
apresentação dos seguintes documentos;

f - Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo o valor unitário e total dos produtos
requisitados pelo Município;

íl - Certidões de regulandade fiscal;
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III - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sertNJW esía "^s,
previamente, a Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda FederaT; Estadual e Municipal
e o Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa Trabalhista.

§ 1o - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o

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

Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou

atualização de valor contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS

Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela Hcitante vencedora,

não cabendo reajuste

§ ÚNICO - As revsões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio

de documentação a ser analisada pelo representante da Prefeitura e deve ter por base os

preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:

1. Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;

2. Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;

3. Acordo ou dissíd o coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

A partir de sua assinatura, o presente CONTRATO terá vigência até 31/12/2018, podendo ser

prorrogado no interesse do CONTRATANTE, mediante termo aditivo firmado entre as partes,

na forma do Art. 57 oa Lei n° 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, alem das obrigações contidas por determinação legai, obriga-se a:

I - Fornecer o objete contratado de acordo com as especificações do edital do Pregão n°

05/2018 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;

II - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,

sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais n° 8.666/93,

10.520/02 e alterações posteriores;

III - Responder por tedas as despesas decorrentes do fornecimento;

IV - Durante o penedo de vigência deste contrato, manter todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no edital do Pregão n° 05/2018.

V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária.

tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato. A

inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição para

o pagamento dos créditos da CONTRATADA;

Vt- A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza,

causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo

X
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iem conseqüência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, if>$èT/í$ia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;

VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no todo ou etn parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

VIM - Possuir sempre à disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;

IX - Responsabilizar->e integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;

X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

Xt - Entregar o material solicitado pela Prefeitura na sede do município ou em outro local a
ser previamente aco-dado;

XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e

supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:

I - pagar as despesas inerentes à prestação do serviço no valor, condições e situações
estipuladas neste contrato;

II - Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;

III - Publicar o resurro do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme
estipula § único do an 61 da Lei n. ° 8666/93.

IV - Acompanhar e liscafizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas

necessárias, inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando á

CONTRATADA as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA;

VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA DO OBJETO

A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
"Autorização de fornecimento de material" a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Souto
Soares à CONTRATADA.

§ 1o - O objeto deste contrato será recebido:

I. Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
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II. Definitivamente, apôs conferência e verificação da conformidade $6 materiafentregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada! e sua conseqüente
aceitação;

§2° - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substituí-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.

§3° - Os matena s deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quanr dade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE.

§4° - Os quantitat vos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE

§5° - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo.

§6° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA peia solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato

§7° - Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no editai, será o mesmo devolvido caso em

que terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do
comunicado expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.

§8° - O contrato ceverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

§9° - Nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das
medidas convenientes

§ 10 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:

I. O prazo será de 0 (dez) dias a contar do recebimento formal da "Autorização de
fornecimento de material" pelo CONTRATANTE;

II. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente.

l
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III. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANT&de data tffiora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1o - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado ã multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos cs seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive nc de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;

II - 0,3% {três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;

§2° - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o cont-ato e aplique as demais sanções previstas na lei.

§3° - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração

§4° - Não tendo sido prestada garantia, á Administração Púbica Municipal se reserva o

direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta ou ainda, se foro caso, cobrada judicialmente.

§5° - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento

não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

§6° As multas p-evistas neste Edital poderão, a critério da Contratante, ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo, garantida

a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração cometida pela
CONTRATADA adjudicatário.

§7° Quando aplicadas, as muitas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda!
cobradas judicialmente

§8° Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.

\
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§1° O contratante poderá rescindir administrativamente o presente conffito naV hipóteses
previstas no art. 78 ds Lei 8.666/93. \ >' "^u"»»»

§2° Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8 666/93 não
cabe ao contratado direito a quaiquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAI

As importâncias devuas pela contratada serão cobradas através de processo de execução

ZltT 6Síe C°r:iat-° T]° eXeCUtíV° ext*dicia|. «««ivada « ^branca direfa mediante
o ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

rlHf-SÍ?? ° preseníe jnstrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Preqão n°
CONTRATANTE^5 a™°*' * * Pr°P°Sta da CONTRATADA- adjudicada e homologada pelo

h d° ?rt5° 11° da Lei Federal n° 8666/93 e Posteriores alterações na
g dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e induir-se-á o

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario So se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de
expediente no orgao eu na entidade.

§2° - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa serão

dutUwta,S nleHCní° " 1 aSSÍm produzirão seus efeitos> convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficara em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.

§3° - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores

S?a?HeSi<.° G ° d° Presente COntrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário
Oficial do Município, na prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5o (quinto) dia útil do
mes seguinte ao de sua assinatura.

§4° -Nos termos do artigo 63 da Lei Federa! n° 8.666/93, e de acordo com o Principio
Constrtucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos
do contrato e do respectivo processo licitatório.

ao Contrata que passará a inte9rá-'°para todos o
§6° - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

rZr^C^^r^ f C°ntratados' os ^presentantes das partes firmam o presente
Termo Contratual em 03 (tres) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o fero da Comarca de Souto Soares/BA, que prevalecerá sobre qualquer

contrato "^ pnv"e5iado que seja para dirimir Qualaquer dúvidas oriundas do presente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES ;{^dl Ct
Av. José Sampaio, n° 08, Prédio, Centro, Souto Soares ^Sahia, CEF*46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 OT28

E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 04^óatro) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Souto Soares/BA, 02 de abril de 2018.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante

NUTRlfcASH
Repres! ROSAh
Contratada

SERVIÇOS LTDA
E DE FREITAS MÂNICA

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Íi 3 9S2T5P54/oon0?,8« P^. Cwtro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
1-i-922,554/0001-98 - Telefax: (075)3339-2150/2128

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA '^

ITEM DESCRIÇÃO

Gasolina Comurr.

Óleo Diesel Comu

Óíeo Diesel S-10

Etanol

m

UNID

L
_—_j

L

L

L

QTDE

ESTIMADA

40.000

7.000

9.000

6000,00

PREÇO UNIT.

MÉDIO
R$

4,32

R$

3 22

R$

3,32

R$

3,19

Total Estimado de Consumo

Taxa Administrativa (5,00 %)

a Proposta (Total Estimado + Taxa)

VLTOTAL

R$172.800.00

R$ 22.540,00

R$ 29.880,00

R$ 19.140,00

R$ 244.360.00

R$12.218,00

_. R$ 256.578,00

IO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

COTAÇÃO PRÉVIA DE MERCADO

Unidade solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Objeto: Contratação do empresa para prestação de serviços de abastecimento de
combustível através de tu ket-combustível e cartão-combustível para atender a frota de
veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA.

Fornecedor "A": NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF: 42.194.191/0001-10.

Especificação

Abastecimento de combustível através de ticket-
combustível e cartão-combustível para atender a frota de

veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA

Taxa Administrativa (%"]

Em razão da solicitação através da Cl. da Secretária Municipal de Fazenda e
Administração, não diligenciamos preço em outras fornecedoras, sendo solicitada a
empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, comprovação da razoabilidade da proposta, a ser

avaliada mediante compaixão com os preços praticados pelo fornecedor junto a outros
entes públicos, nos sendo apresentadas os documentos que seguem em anexo:

1- Contrato ne 030/20! 7 - Contratante: Município de Pojuca/BA.

2- Contrato ne 095/2018 - Contratante: Município de Souto Soares/BA.

Sobradinho/BA, em 28 de dezembro de 2020.

Brenda Oliveira Lemos

Matrícula nQ. 11456

*Em anexo documento que comprovam o preço praticado pela proponente.

*O presente termo será destinado ao Prefeito Municipal para que tome as providências
que entender necessário.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia \ ^
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DESPACHO: AUTORIZOa elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato n°. 072/2018, desde que aceita pela parte contratada e
acompanhado pela Procuradoria Geral do Município, em conformidade com a
solicitação expressa da Secretaria Municipal - Cl. n°. 255/2020/SEFAZ
Encaminho ao Departamento de Finanças e Contabilidade para informar sobre
a disponibilidade financeira, em seguida remeter o processo ao Departamento
de Gestão de Contratos, de Bens e Serviços para elaboração do Termo Aditivo
e adoção das demais medidas cabíveis.

Sobradinho (BA), 30 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito

erres Sanjuan

licipal

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 _ Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030
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?o li", ° qüe há dísP°nibilidade orçamentária correspondente ao valor de
.942,85 (oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais

e oitenta e cinco centavos), para atender as despesas referente a prestação de
serviços de abastecimento de combustível através de ticket-combustível e cartão-
combustivel para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-
BA conforme solicitado em Cl. SEFAZ n°. 255/2020, nos recursos constantes em
instrumento contratual n°. 072/2018, e despacho do Chefe do Poder, a saber:

ORÇAMENTO: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE: 2.004- Manutenção do Gabinete do Prefeito
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.04 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 2.010- Manutenção da Secretaria de Fazenda e Administração
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023-Gesíão das Ações do Fundo de Saúde

2.025 (Programa de Atenção Básica)

2.021 - Reforma, Ampl. Adeq. e Aparelhamento do Hospital Municipal
2.028 - Gestão da Vigilância e Promoção da Saúde (Custeio)
2.026 - Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 02/14

ORÇAMENTO: 02.10 - SEC. M. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
ATIVIDADE: 2.033- Manutenção da Sec. M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 16/00/42

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2.013- Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Educação
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 01

ORÇAMENTO: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2.053 - Gestão do Programa Bolsa Família - IGD - BF
ELEMENTO: 3.3.9.0.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 29

ORÇAMENTO: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2.029 - Manut. da Sec. Municipal de Assistência e Desenv Social
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.09 - SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 2.036- Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 _ Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: {074) 3538-3030
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3-3-90-3900 " Outros ServiÇ°s de Terceiros - Pessoa Jurídica

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍE: 2°85 " Enírentament0 da Emer9- de Saúde - Nacional - Coronavírus
)

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 - Material de consumo
FONTE: 14/02

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.086- Gestão e Promoção da Vigiância em Saúde
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 14

Sobradinho (BA), 31 de dezembro de 2020.

i
Wandferfafí Ribeiro da Silva

Matrícula 10465

Departamento Finanças e Contabilidade

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 L Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia Fone: (074) 3538-3030
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TERMO ADITIVO N.ü 03 AO CONTRATO N.° 072/2018

Termo Aditivo ao Contrato na. 072/2018, que
entre si fazem o MUNICÍPIO ' DE
SOBRADINHO/BA e a empresa NUTRICASH
SERVIÇOS LTDA"

itha ■■ h , ° MUNICÍP'° DE SOBRADINHO/BA e a empresa NUTRICASH SERVIÇOS
LTDA, ja devidamente qualfedos no corpo do Contrato n° 072/2018, datado de 29 de maio de
2018

8.666/93;
CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 57, inc. II, da Lei Federal n°.

CONSIDERANDO a necessidade expressa em Cl. 255/2020/SEFAZ em virtude
o do Contrato Principal e demais

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes:

1. DO OBJETO - PRORROGAÇÃO DE PRAZOS.

Irl^ín^j °bjet° d0(prefnte termo a Prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços c!e abastecimento de combustível através de ticket-combustfvel e cartão-
combustível para atenac-r a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA objeto do
Contrato Principal, ftca-do, desta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021 nos
mesmos termos descntcs no Contrato n° 072/2018.

2. DO VALOR

2.1. O valor do presente termo é de R$ 837.942,85 (oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e
quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

3. CONSOLIDAÇÕES DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRINCIPAIS
3.1 Permanecem inaiteadas as demais cláusulas do Contrato Principal n° 072/2018 que ora se
serve de objeto ao prese He Contrato Aditivo, assegurando-se as mesmas especificações técnicas
documentos contratuais direitos e obrigações de fiscalização do contrato, sanções contratuais e
demais garantias ali previstas.

E por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes.

Sobradfnho/BA, em 31 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
Contratante;

Testemunhas:

TRICASH SERVIÇQSJjq

Gontrãfãdã

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradínho/BA : Fone: (074) 3538-3030
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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO . . , H

0 C0NTRAT0 W°' 044/2017. PARTES; MUNICÍPIO DE SOBRAOjFÍHO/BA E A
™T2?V R0DRIGUES DE SOUZA. ASSINATURA: 30/12/2020. Cláusula primeira ^ DÓ
P^aI?^ ríLn!!'!A °b)et ' d° Presente termo a Prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
LOCAÇÃO DE IMÓVEL sit.iado a Quadra S-07, Rua 06. n° 15, Centro, Sobradinho-BA, destinado a servir
como instalações para fjr-r lonamento do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência
bocal, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma, o prazo prorrogado até 30 de marco de 2021
Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais). Cláusula Terceira - Ratificação das demais cláusulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti
Torres Sanjuan - Prefeito r/Linicipal

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Ímpb^^m^oÍc '" C0NTRATO N°' 018/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA. ASSINATURA' 31/12/2020
Cláusula primeira - DC OBJETO: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo
inicialmente determinado para a prestação dos serviços técnicos especializados de informática-
manutenção aperfeiçoa ir- nto, desenvolvimento e hospedagem de website e prestar informações
importantes à comunidade oriundas oas atividades de todas as Secretarias Municipais de Sobradinho/BA
objeto do Contrato Príncipe, ficando, desta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021*
Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos
reais). Cláusula Terceira - Ratificação das demais cláusulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti
Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N°- °3 A° C0NTRAT0 N°- 064/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
\R'CASH SERVICOS LT°A. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
Constitui objeto ,1o presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a

prestação de serviços de fornecimento de ticket alimentação e refeição para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Sobradinho-BA, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma o prazo
prorrogado até 31 de dezembro de 2021. Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é
ae K» 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Cláusula Terceira -
Ratificação das demais cld.sulas do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti Torres Saniuan - Prefeito
Municipal. J

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I»dd«AaD um™^ °3 A° C0NTRATO n°- 072/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
OBJETO: Constitui objeto m, presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de abastecimento de combustível através de ticket-combustível e cartão-
combustivel para atender r~ frota de veículos da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA objeto do
Contrato Principal, ficando ^esta forma, o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021 Cláusula
Segunda - DO VALOR: O .;iior do presente termo é de R$ 837.942,85 (oitocentos e trinta e sete mil
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Cláusula Terceira - Ratificação das
demais cláusulas do Contra:; Principal. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

«™2eA? mm-?^ °3 A° C0NTRAT0 N°- 055/2018. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
^t.?\NUTRICASH SERVICOS LTDA- ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira - DO
OBJETO: Constitui objeto de presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de fornecimento de cartões destinados à manutenção preventiva e corretiva da
frota de veículos da Prefeiti.-,: de Sobradinho-BA, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma o
prazo Prorrogado ate 31 de dezembro de 2021. Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente
termo é de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais). Cláusula Terceira - Ratificação das
demais cláusulas do Contrai:; Principal. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ÍmooSA0'™?^!; °2 AO --0NTRATO N". 080/2020. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A
^L ™DÍIARDO D°S REIS R0DRIGUES-ME. ASSINATURA: 31/12/2020. Cláusula primeira -
DO OBJETO: Constitui objei: do presente termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a
prestação de serviços de Ia -Kjem de lençóis, objeto do Contrato Principal, ficando, desta forma o prazo
prorrogado até 31 de março ae 2021 Cláusula Segunda - DO VALOR: O valor do presente termo é de

Este documento esto disponibilizodo -^ site wwimpublicacoes.org/pm.sobradinho ImpreflSa Oficial
Documanto ossinodo digüctmont. CnnfOn,, MP „« - 2.200-2 d* 24/08/2001, que Mui o infretrutura de Choves Públicos Brasileira - ICP-Brasil.


