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Estado da Bahia 
• 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

SAIII. 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 
N° 077-2019 2019  
OBJETO: Termo aditivo de Revisão de pregos de GLP. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Cocos - BA, 28 de maio de 2019. 

Exm°. Sr. 
Prefeito Municipal de Cocos - Bahia, 
Sr. Marcelo de Souza Emerenciano. 

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 1° Termo Aditivo à Ata de 
Registro de Pregos n° 008-2019. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente, cumpre reiterar que para atender as necessidades da 

Administração foi necessária a deflagração de processo de licitação Pregão 

Presencial n° 003-2019 objetivando o registro de preços para eventuais e futuros 

fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para atender as necessidades do 
Município de Cocos, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 

estabelecidas no edital. 

Em 28 de março 2019, o Município de Cocos- Bahia formalizou Ata de Registro 
de Preços com a empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 
08.073.958/0001-14, situada na Praga da Cultura, n° 25 A, centro, Cocos-BA, CEP: 
47.680-000, mediante procedimento de licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 
003-2019, com vigência de 12 (doze) meses. 

Desde a assinatura da ata, até a presente data, a contratada vem cumprindo 

todas as obrigações pactuadas. 

No entanto, considerando que o valor de aquisição do produto pelo fornecedor 
sofreu uma alteração do prego, conforme cópias de notas fiscais anexas aos autos, e 
para viabilizar a continuidade dos fornecimentos, torna-se imprescindível o aditivo de 
revisão de preços conforme previsto na Lei 8.666/93, para que sofram prejuízos no 
exercício de suas atividades. 

De acordo com o requerimento da empresa e cópias de notas fiscais (anterior e 

atual) ora anexadas, onde a mesma solicita o aditamento do contrato com o seguinte 
percentual: acréscimo de 2,70% (dois virgula setenta por cento) ao valor contratado, 
valor este descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Desta forma, visando à continuidade do fornecimento, cuja eficiência e 
aprovação são cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado vem 
requer a V.Exa. autorização para celebrar o 1° Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços n° 008-2019, conforme previsto no  art.  65, II, d, da Lei 8.666/93 e da 
CLAUSULA QUARTA da referida Ata, com vistas a atender a necessidade da 
Administração Pública, consubstanciado razão de interesse público relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Copia da Ata de Registro de 
Preços; 2) Requerimento da contratada; 3) Cópias de Notas fiscais; 4) Certidões da 
Contratada. 

Na certeza de que seremos atendidos, renovo protestos de estima e elevada 
consideração. 

Pai4o Edu 	unrath 
Secretário 	ip de Administração 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 



REQUERIMENTO 

AO EXM° SR. 
MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO 
PREFEITO MUNICIPAL 
NESTA 

A empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 08.073.958/0001-14, situada na 
Praga da Cultura, n° 25 A, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, vem através do seu representante, requerer a 
revisão de pregos referente ã Ata de Registro de Pregos n°008-2019, conforme prevê o  art.  65, da Lei Federal 
n° 8.666/93, o acrescendo o percentual de 2,70 % (dois virgula setenta por cento) ao valor do item 01, em 
virtude do aumento nas distribuidoras, conforme Notas Fiscais (anterior e atual) anexas a este requerimento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Cocos-BA, 27 de maio de 2019. 

li\o&) 

JULIANO SILVEIRA LEDO-ME 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

REQUERENTE 
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VALOR DO FRETE 

0 00 

VALOR DO SEGURO 

0 00 

DESCONTO 

VALOR DO ICMS SUBST.  

0.00 

o 00 

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 

0,00 

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 

0 00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

20.088,57 

VALOR TOTAL DA NOTA 

20.088 57 0 00 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE ICMS 

0,00 
VALOR DO ICMS 

0,00  

BAH  IANA 
DISTRIBUIDORA DE  

GAS  LTDA 
RODOVIA BR 116 LOTE 5, n 

S/N 

QUADRA INDUSTRIAL F - 
VITORIA DA CONQUISTA - BA 

FONE (77) 3429-2405 - CEP 
45025-905  

DAN  FE 
DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 

0 - ENTRADA 
1 - SAÍDA 
N' 000.093.275 
SÉRIE: 99 
FOLHA 1 / 1 

CHAVE DE ACESSO 

2919 0546 3956 8700 0706 5509 9000 0932 7518 3482 7427  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no  site  da Sefaz 

Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 

66426126 

PROTOCOLO DE AUTORIZAC 0 DE USO 

129191608949007 17/05/2019 12:14:29 
/CNPJ 
46.395.687/0007-06 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

JULIANO SILVEIRA LEDO ME 

CNPJ/CPF 
08.073.958/0001-14 

DATA DA EMISSÃO 

17/05/2019 

ENDEREÇO 

PRACA DA CULTURA, 	25 - S C 

BAIRRO/DISTRITO 	 ICEI' DATA 

_ CENTRO 	 47680-000 
. 

•17/05/2019 

DE SAÍDA/ENTRADA 

HORA DE SAÍDA 

00:00:00  
MUNICÍPIO 

COCOS 

'FONE/FAX 	 UF 

BA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

069211284 

FATURA 

93275 001 29/05/2019 10.817,21  

RAZÃO SOCIAL 

UNIAO MESSIAS TRANSPORTADORA LTDA 

FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 
1-Destinatário 

PLACA DO VEÍCULO UF 

. 

CNPJ/CPF 

04.467.206/0001-87 
. 

ENDEREÇO 

RODO BA 142 

MUNICÍPIO 

TANHACU 
_ 

UF 

- 	-1 BA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

55442307 
, 
QUANTIDADE 

224 

ESPtCIE 

KG 

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 'PESO LÍQUIDO 

5.712,000 	 2.912,0001 

-- 
COD.PROD./ 
SERVICO 

_ 
DESCRIC.0 DO 

PRODUTO/SERVIÇO 
NCM/SH Mil CFOP UN'T/  INC 

QTD. TRIB/ 
QTD. COM  

VLR. 	UN.  TRIB/ 
VLR.  UN.  COM  

VLR. TOTAL BC. 	ICMS/ 
BC. 	ICMS ST 

VL ICMS/ 
VL ICMS ST IPI  

VLR. 	Ill ALIQ. 
ICMS 

ALIQ. 

0110035 ONU 1075 GLP 2.1 - 
P-13 

27111910 0605655 KG 

PC 

2.912,0000 

224,0000 

3,7147 

48,2911 

10.817,21 

9.280,04 . 1.670,41 	  

0,00 0,00 

7900003 VASILHAME P13 VAZIO 
ATIVO IMOBILIZADO -  
UN  1075 GLP 2.1 
ACONDICIONAMENTO 
	 ACONDICIONAMENTO 

73110000 0405920 PC 224,0000 41,3900 
. 

9.271,36 

. 	 

0,00 0,00 

LOCAL EN REGA: 
PRACA DA CULTURA 

CENTRO - COCOS 
25 

- BA 
PO TA 	IA • VIT. DA CONQUISTA•10A 

...41541.A,Z2eF--- 
ezeliJAt 44, 

6 LT OA 

 Cr_ 
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' 

. 	• nat1:551 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

0,00 0,00 0,00 

DADOS ADICIONAIS 
RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

ICMS A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DA CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 110/07 
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, 
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE 
ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. 
ICMS ST  art  289 par.6 e Base  Red art  268 inc.  III Dec  13780/2012 RICMS/BA 
ISENTO DE ICMS CONF.  ART.  265, INCISO XXX ALINEA A RICMS/BA -  DEC.  13780/2012 
VI.Un: 9.271,36 
BC ICMS ST : 	9.280,04 	 ICMS ST : 	1.670,41 
PLACA : NTI6266 
ORDEM DE VENDA : 17242237 
CORRENTISTA : 383894 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 
167,70 POR TONELADA - IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST 

Powered by Conag • Tif engulus 	www.conlig.com.br  1705=19 121414 NFE0021400M v8.00.13 
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BAH  IANA 
DISTRIBUIDORA DE  

GAS  LTDA 
RODOVIA BR 116 LOTE 5, n°  

S/N 

QUADRA INDUSTRIAL F - 
VITORIA DA CONQUISTA - BA 

FONE (77) 3429-2405 - CEP 
45025-905 

DANFE 
DOCUMENTO AUXILIAR 
DA NOTA FISCAL 

ELE7ReNr;ZA 
• 

0 — ENTRADA 
1 — SAÍDA 
N° 000.092.986 
SÉRIE: 99 
FOLHA 1 / 1 

                    

 

II 

   

I 0 II III 

  

O 1111111 

   

II I I I II 

 

I I  

             

CHAVE DE ACESSO 

              

!919 0546 3956 8700 0706 5509 9000 0929 8613 1043 1688  

                    

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no  site  da Sefaz 

Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARio 

66426126 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 

PROTOCOLO DE AUTORIZAQ 0 DE USO 

129190606844140 03/05/2019 11:46:30 
CNPJ 
46.395.687/0007-06 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

JULIANO SILVEIRA LEDO ME M773.958/0001-14  
DATA DA EMISSÃO 

03/05/2019 
ENDEREÇO 

PRACA DA CULTURA, 25 — S C 
muNicfpxo 
COCOS 

 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
UF 

BA 

 

r
4
ep 
7680-000 

DATA DE SAIDA/ENTRADA 

03/05/2019  
HORA DE SA/DA 

00:00:00 

FONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 

069211284 

 

FATURA 

A Prazo — 92986 001 15/05/2019 14.106,30 

cAmmo DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 

0,00 

    

0,00 
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 

0,00 

VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 	 26.523,30 
VALOR DO FRETE 	I VALOR DO SEGURO 

0,00 	 0,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

DESCONTO 

0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 	 VALOR TOTAL DA NOTA 

0,001 
	

0,00 	 26.523,30 

RAZÃO SOCIAL 

UNIA0 MESSIAS TRANSPORTADORA LTDA 1 
FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 
-Destinatário 

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 

04.467.206/0001-87 

ENDEREÇO 

RODO BA 142 - 
IMUNICIPIO 

TANHACU 
UF 

BA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

55442307 
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 

300 	KG 
IMARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 	 PESO LIQUIDO 

7.650,000 	3.900,000 
DADOS DO PRODUTO SERVI 0  
COD. PROD./  

SERVICO 
DESCRIÇ 0 DO 

PRODUTO/SERVIÇO 
NCM/SH es  CFOP UN 'V  

UN .0 
QTD. TRI B/ 

QTD. COM  
VLR. 	UN. 	TRIB/ 

VLR.  UN.  COM  
VLR. TOTAL BC. 	ICMS/ 

BC. 	ICMS ST 
VL ICMS / 

VL ICMS ST 
VLR. 	I PI  ALIQ. 

ICMS 
ALIQ . 

I PI 

0110035 ONU 1075 GLP 2.1 - 27111910 0605655 KG 3.900,0000 3,6170 14.106,30 0,00 0,00 
P-13 

PC 300,0000 47,0210 12.428,62 2.237,15 

7900003 VASILHAME P13 VAZIO 73110000 0405920 PC 300,0000 41,3900 12.417,00 0,00 0,00 
ATIVO IMOBILIZADO -  
UN  1075 GLP 2.1 
ACONDICIONAMENTO 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL ENTREGA: 

PRACA DA CULTURA 25 
CENTRO - COCOS - BA 

PO TAPIA •  WIT. pot.  CCHNIQUISTA•6346 
A 

lo

pkitikt

? 

 

• ...- . s ynylrIAB 
tí-  Rs  N°421:0  .g  

GO HIANA posTaipc a As LTDA 

4. 	. 	.o.  . a  

• . 	ature 

CALCULO DO ISSQN 
INSCRICAO MUNICIPAL 	 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

0,00 0,00 0,00 
DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
ICMS A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DA CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 110/07 
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, 
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE 
ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. 
ICMS ST  art  289 par.6 e Base  Red art  268 inc.  III Dec  13780/2012 RICMS/BA 
ISENTO DE ICMS CONF.  ART.  265, INCISO XXX ALINEA A RICMS/BA -  DEC.  13780/2012 
VI.Un: 12.417,00 
BC ICMS ST : 	12.428,62 	 ICMS ST : 	2.237,15 
PLACA : NTI6266 
ORDEM DE VENDA : 17179628 
CORRENTISTA : 383894 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 
167,70 POR TONELADA - IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST 

- RESERVADO AO FISCO  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ik DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JULIANO SILVEIRA LEDO 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 17:51:53 do dia 27/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/11/2019. 
Código de controle da certidão: D8A9.1F14.9CD1.AFD6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



RAZAO SOCIAL 

JULIANO SILVEIRA LEDO 

CNP..1 

08.073.958/0001-14  

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

069.211.284 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10/05/201908:51 

SECRETARIA DA FAZENDA 

,o,Ngutea
,  e\, 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 	4,;) c% 
Fis 

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3.956  dell  de dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) ASSirlatUre 

Certidão N°. 20191251567 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 10/05/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA  INTERNET,  NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no GPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

Página I de I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 
BA 

-44 C7  
LL4  Fie te-C1 C")C ccs, 	 Cro 

p•.tr!raturo 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada  ern  
07/03/2019, sob processo de n° 191/2019 

Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito A PCA DA CULTURA, n°25 -A, BRASIL  GAS,  CENTRO, inscrita neste 
município sob n° 20300140, CPF/CNPJ:08.073.958/0001-14 e natureza , consta arrolado em nome de (a) : JULIANO 
SILVEIRA LEDO - ME, e não possui até a presente data qualquer débito levantado junto ao erário.  

Ern  firmeza de que eu , passei esta, a qual vai assinada e conferi da por mim, encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) 
Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 90 () dias a contar da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pirblica M unicipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente 
apurados pela autoridade administrativa competente. 

COCOS - BA 

 

Funcionário(a) 

II II 

               

O 

  

111111 O 

          

II II 

  

II II Ill Ill to ti 
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CA »CA EcoNõrvi FEDERN.  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

 

Inscrição: 	08073958/0001-14 

Razão SocialouLIANo SILVEIRA LEDO 

Endereço: 	PRACA DA CULTURA / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o  Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

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

Validade: 12/05/2019 a 10/06/2019 

Certificação Número: 2019051203014630661681 

Informação obtida em 13/05/2019, as 11:11:03. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

haps://consulta-cif.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	 13/05/2019 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JULIANO SILVEIRA LEDO 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.073.958/0001-14 

Certidão n°: 173113523/2019 
Expedição: 28/05/2019, As 08:50:59 
Validade: 23/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	que 	JULIANO 
	

SILVEIRA 	LEDO 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
08.073.958/0001-14, 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 A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As 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. 



GOVERNO MUNICIPAL 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Ng  008-2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS  Ng  003-2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 011-2019 

VAUDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2019, o MUNICÍPIO DE COCOS, Estado da Bahia, 
com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, 
inscrito no CNPJ sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de 
Souzà Emerenciano, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade n.2 9.129.078-28 SSP-
BA e CPF n2  021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, legalmente 
investido e no exercício pleno do mandato de orefeito Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor; Decreto Municipal n.2  045/2018 e Lei' Municipal n 496/2007; aplicando-se, 
subsidiariamente, Decreto n2 7.892/2013 alterado pelo Decreto n2 9.488/2018, a Lei n.2  
8.666/1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Prega Presencial para 
Registro de Pregos n.° 003-2019, homologado pelo Prefeito Municipal em 22 de março de 2019; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referênc, que passa a fazer parte integrante 
desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, 

inscrita no CNPJ sob o n.2  08.073.958/0001-14, com sede na Praga da Cultura, n° 25 A, centro, 

CEP 47.680-000, no Município de Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr.  Juliano  Silveira 

Ledo, portador da Cédula de Identidade n° 3767569 SSP-GO e CPF n° 940.557.005-63, cuja 
proposta foi classificada em 12  lugar no certame. 

4 ilf:abETS(‘-.1:1iteNtni;;Ni 

1.1. 0 objeto desta ata é o registro de preços para eventuais e futuros fornecimentos de 
bolos destinados 5 merenda escolar e demais 1:(.:¡-(..tarias deste Município, conforme 
especificações do Termo de Referência e quantidades est'abelecidas abaixo: 
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V. Total 

1 

Recarga 	de 	Gás 	Liquefeito 	de 
Petróleo — GLP, composição básica 
de propano e butano, altamente 

tóxico 	inflamável, 	acondicionado 

em 	botijão 	de 	13 	kg 	e 	suas 

Unid. Dcasil Gi6 1.500 58,33 87.495,00 

Rua Presidente Juscelino, 115. Centro, Cocos, Bahia, CEP 4.7,680-000 
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1.2. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

2.1. 0 órgão gerenciador  sera  a Secretaria Municipal de Administração. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 

2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

2.2.4. Secretaria Municipal de Educação; 

2.2.5. Fundo Municipal de Saúde; 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 

8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.2  045/2018 e subsidiariamente ao Decreto n° 

7.892/2013, e na Lei n.9  8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Pregos, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.3.2. As aquisições ou contratações adiciot,ais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 

responsabilidade pela imposição de penalidad3 a,-.) fornecedor faltoso, comunicando o 

fato ao órgão gerenciador. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a 

contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforrpg._ 
V' 

sinatural 
3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura não podendo ser prorrogada. 

ICZOMEMEMEDiaA.Nat 
	 vianor 

4.1. 0 prego registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao árgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

4.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

4.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

4.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

4.3.2. Convocar os demaisfornecedores visalicio igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

4.5. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata 

de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00C 
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5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administ 

especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

• 1$4  Fis  No12/Y  

\\H„.„),  
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 

LtUti 

Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COCO 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

5.2. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 

5.2.2. a pedido do fornecedor 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 

registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

; )14 '41ftKiiliftWiti.i1-16,knfiriiii ail 	• riati-i40114i ME=11111=attn4A 

6.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

6.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

6.2. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 

contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edftal e na Ata de Registro de Preços. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justific 
fornecedor e aceita pela Administração. 

6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contrata 

realizara consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para identificar possível 

proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de 

habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo. 

ssinatura 

6.4. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

6.5. Ë vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 

6.6. A Contratada devera manter durante toda d execução da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização  sera  exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competira registrar em re:atório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo 

dando ciência a Administração. 

444wAl 

7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 

definidas na minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, 

ou, na omissão deste, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da assinatura 

ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.2  8.666/1993. 

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes a contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins 

de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.239, de 

13/12/2011. 

raxmp5N-csffgrgTb-dït-iç,g5,  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

A 

, 



Estado da Bania 

MUNICÍPIO DE COCO 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
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8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderão sofrer  alter  
obedecidas as disposições contidas no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal 

045/2018, e subsidiariamente no Decreto n2  7.892, de 2013, alterado pelo Decreto Federal 

n2 9.488/2018. 
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9.1. A Contratada obriga-se a: 

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2.1. Efetuar a entrega dos bens  ern  perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

9.2.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.2  8.078, de 1990); 

9.2.2.1. 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, 

no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

9.2.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

9.2.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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9.2.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmen 	 •Mc• 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obri#da, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contratdi;§:1Fts  tri(-)/Z1  

\-
9.2.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,  ex  

- na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.2.8. Responsabilizar-se 	pelas 	despesas 	dos 	tributos, 	encargos 	trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 

9.3. A Contratante obriga-se a: 

9.3.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

9.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente  corn  as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

9.3.3. Comunicar 5 Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.3.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

9.3.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados 5 execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.5. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

101.7 5YEEKELWOOMITP 01=RICE  

10.1. Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 

com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

- 

i-tatuiy 



,GOVERNO MUNICIPAL 
A 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCO 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especifi

constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará nO,prazo 0 
máximo fixado no Termo de Referência. 	 Fis Pia/-JZF'  (7)  

53 :!s . 
10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser  pro  

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebi e 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

10.2. A Administração rejeitará, no todo ou em ?arte, a entrega dos bens em desacordo com 

as especificações técnicas exigidas. 

10.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) poderá 

ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 
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11.1. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do inicio 

do mês subseqüente ao vencido, após a devida conferência e liberação do órgão solicitante 

e/ou fiscalizador. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  52, 

§ 32  da Lei n.9 8.666/1993. 

11.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

11.2.1. 0 "atesto" fica condicionado 5 verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 5 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta Certificado de Registro Cadastral 

-  CRC  e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de 

habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

processo de pagamento. 
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11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo a to 

12 da Lei Complementar n.9  123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 

desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 

Instrução Normativa RFB n.2  1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagarranto, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devido 

I = Índice de atualização financei,-a, calculado segundo a formula: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 

do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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12.1. Nos termos do  art.  67 Lei n2  8.666, de 1993,  sera  designado representante para 	Lc',  
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio tothitt•45slief43 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessari..." 
regularização de falhas ou defeitos observados. 	 ssInatura 

12.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em  co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n.9  

8.666/1993. 

12.3. 0 representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

; 	; • 	 Iii;111:14.1* 45Y/POZO 	 kvi I %‘ I 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.9  10.520/2002 e do Decreto 

Municipal n.9 045/2018 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não 

assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata 

de Registro de Pregos; 

13.1.2. Apresentar documentação falsa; 

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

13.1.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

13.1.6. Cometer fraude fiscal; 

13.1.7. Fizer declaração falsa; 

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as se uintes 

sanções: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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a. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredendamento do  
CRC,  pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.9  8.666/1993, da Lei n.9  

10.520/2002, do Decreto Municipal n.2  045/2018, a Contratada que, no decorrer da 

contratação: 

/
4"6-ThiUk 40\ 

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;  

13.3.2. Apresentar documentação falsa;  	0 I", fs:Z.. ................----.7" 	03 

13.3.3. Comportar-se de modo iniclôneo; 	 \k, 

13.3.4. Cometer fraude fiscal; 	 --........-- 

13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de 

Preços ou no instrumento de contrato. 

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.l. Moratória de até10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, ate o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 

com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 

valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cocos, pelo 

prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar 

com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00C 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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estadual, 	do 	Distrito 	Federal 	ou 	municipal, 	conforme 	Parecer 
n.287/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.2 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos 
n.2  2.218/2011 e n.9  3.757/2011, da 1g.Câmara do TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cocos e descredenciamento 
no  CRC  pelo prazo de até cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

causados; 

13.4.1. A penalidade de multa pode ser 3plicacia cumulativamente com as demais 

sanções. 

13.5. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, f 

fiscal no recolhimento de tributos; 

Fla HQ  6442  2, 

,AssinatuN,,/ 
13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a AdministraÇão-t4‘14----

virtude de atos ilícitos praticados. 

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n.2  8.666/1993. 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
Administração, observado o principio da propor:bnalidade. 

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados 'a Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judidalmente. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro Cadastral 
-  CRC.  

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas Isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

‘,1 MO 	I-PV)ViVM'4741-ivi 	flt , 	) • - I ‘. 	' I : 

14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Presencial para Registro de Preços n.2 003-2019 e a proposta da empresa. 

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.2  10.520/2002 
Decreto Municipal n.2  045/2018 da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da 
Lei Complementar n.° 123/2006, e subsidiariamente da Lei n.2  8.666/1993 e alterações. 

14.4. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de 
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro, p r mais privilegiado que seja. 

JULIANO SU. EIRA LEDO -ME 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77)3489.1041 

. 0, 	 S.J-1.14,4-4f tit-dX), 



atN.A ATAS 

cOcos 

A 	SEGUNDA-FEIRA  • 01 DE  ABRIL  OF. 2019 
1I 	ANC) *I IN 2117  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003-2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°011-2019 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Oldadd 
aarca 

Qtdo. V. Unit, V Total 

Recarga de prego para recarga de 
Gás Liquefeito de Petróleo — GLP, 
composição básica de propano e 
butano, 	altamente 	toxico 
inflamável, acondicionado em 
botijáo de 13 kg e suas condições 
deverão estar de acordo com a 
portaria n° 47 de 24/03/1999 ANP,  
NPR  1424 da ABNT. 

    

    

Unid. 
Brasil 
Gás 

1.500 	58,33 87.495,00 

    

     

      

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2019, o MUNICIPIO DE COCOS, Estado da Bahia, com sede 
na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, inscrito no CNPJ sob 
o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, 
medico, portador da Cédula de Identidade n.° 9.129.078-28 SSP-BA e  OFF  n° 021.272.047-35, residente e 
domiciliado nesta cidade de Cocos-BA, legalmente investido e no exercicio pleno do mandato de Prefeito 
Municipal, doravante denominado CONTRATANTE. 

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor; Decreto Municipal n.° 045/2018 e Lei Municipal n 496/2007: aplicando-se, subsidiariamente, 
Decreto n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 9.488/2018. a Lei n.° 8.666/1993, e as demais normas 
legais correlatas: 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro 
de Preços n.° 003-2019, homologado pelo Prefeito Municipal em 22 de março de 2019; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens a seguir elencados, 
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os 
referidos preços, oferecidos pela empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 
08.073.958/0001-14, com sede na Praça da Cultura, n° 25 A, centro, CEP 47.680-000, no Municipio de 
Cocos-BA, neste ato representada pelo Sr.  Juliano  Silveira Ledo, portador da Cédula de Identidade n° 

3767569 SSP-GO e CPF n° 940.557.005-63, cuja proposta foi classificada em 10  lugar no certame. 

1.1. 0 objeto desta ata O o registro de pregos para eventuais e futuros fornecimentos de bolos 
destinados à merenda escolar e demais Secretaries deste Municipio, conforme especificações do Termo 
de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Do'cumentos Eletrônicos LTDA. 
Para verificar as assinaturas vti ao  site  https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize c. codigo OC4B-5418--A6E0-1909. 
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.1. 0 árgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 
2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Secretaria Municipal de Administração; 
2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
2.2.3. Secretaria Municipal de lnfraestrutura; 
2.2.4. Secretaria Municipal de Educação; 
2.2.5. Fundo Municipal de Saúde; 	 .Assinatura  

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer drgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatárlo, medlante anuência 
do árgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.° 045/2018 e 
subsidiariamente ao Decreto n° 7.892/2013, e na Lei n.° 8.666/1993. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
drgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro 
de Preços. 
2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao árgão aderente a responsabilidade 
pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao árgão gerenciador. 

2.4. Todo árgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação 
atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 7° do Decreto 
Municipal n.° 045/2018. 

4;L 
3.1. A Ata de Registro de Pregos terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura 
não podendo ser prorrogada. 

t:..S104:44P ,it;)-1;f;1-40:fo 

4.1. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao árgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de pregos e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
4.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
4.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o drgão gerenciador poderá: 

4.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 
de fornecimento; e 
4.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.4. Não havendo êxito nas negociações, o árgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.5. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro 
de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certiticaceo de Documentos Eletrônicos LTDA. 
Para verificar as assinaturas vá ao  site  https://www.portaldeassinatiyas.corr.br.443  e utilize o código dC4B-5418-A6E0-1909. 
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5.1. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instruMento equivalente, ou não assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 
5.1.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o árgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.2. 0 cancelamento do registro de pregos poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. 

5.2.1. por razão de interesse público; ou 
5.2.2. a pedido do fornecedor 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o árgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do 
fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

6.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização). 

6.1.1. 0 6rgão devera assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante 
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

6.2. 0 orgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o 
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Edital e na Ata de Registro de Pregos. 

6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual  period°,  por solicitação justificada do fornecedor e 
aceita pela Administração. 

6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizara 
consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para identificar possível proibição de contratar com 
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser 
anexados aos autos do processo. 
6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

6.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento). 

6.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato. 

6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competira registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência Administração. 

7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na 
minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos 
do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA 
Para verificar as assinaturas 	ao  site  httos.i/www.00rtaldeassinaturas.combr.443 e utilize c código DC4B-5418-A6E0-1909. 
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7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro. para fins de inscrição em restos a 
pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.°39, de 13/12/2011. 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
8.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas As 
disposições contidas no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n.° 045/2018, e subsidiariamente 
no Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

..1-1;ft(# A 4-i. ' 4 ( 

9.1. A Contratada obriga-se a: 
9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

9.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

9.2.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990); 

9.2.2.1, 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência, o produto com avarias ou defeiios; 

9.2.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
9.2.4. Comunicar A Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
9.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato,  ern  compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.2.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
9.2.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem pe.mitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre: 
9.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

9.3. A Contratante obriga-se a: 
9.3.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
9.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos; 
9.3.3. Comunicar A Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
9.3.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
9.3.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

Este documento foi assinado digitalmento por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificacao de Documentos Eletrônicos LTDA. 
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9.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada  co  
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
9.5. A Administração realizará pesquisa de pi-egos  periodicamente, em prazo não superior a 90 (noventa) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

, 4(4 	1 

10.1. Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no Termo 
de Referência. 

10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

10.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
10.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) poderá ser confiado 
a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

• 1 	1,1.. ;I. 

11.1. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do inicio do mês 
subseqüente ao vencido, após a devida conferência e liberação do sárgão solicitante e/ou fiscalizador. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de RS 
8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3° da Lei n.° 8.666/1993. 

11.2. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

11.2.1. 0 "atesto" fica condicionado A verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer  Onus  para a 
Contratante. 
11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro Cadastral -  CRC  e, 
se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo artigo 12 da Lei 
Complementar n.° 123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente 
a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 
legislação vigente. 
11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
11.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratários proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, 
a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indico de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

= (6 / 100) 
I  

365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

12.1. Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993,  sera  designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.1.1. 0 representante da Contratante devera ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução do contrato. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vicios redibitõrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 
não implica em  co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o  art.  70 da Lei n.° 8.666/1993. 
12.3. 0 representante da administração anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

• • N'i.t.i'• L. 'L.A.:. 	1.1 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.° 
045/2018 a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o 
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de 
Preços; 
13.1.2. Apresentar documentação falsa; 
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
13.1.5. Comportar-se de modo inidõneo; 
13.1.6. Cometer fraude fiscal; 
13.1.7. Fizer declaração falsa; 
13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficara sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do  CRC,  pelo prazo 
de ate cinco anos; 

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.° 8.666/1993, da Lei n.° 10.520/2002, 
do Decreto Municipal n.° 045/2018, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato: 
13.3.2. Apresentar documentação falsa; 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletiânicos LIDA. 
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13.3.3. Comportar-se de modo inidõneo; 
13.3.4. Cometer fraude fiscal; 
13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 
instrumento de contrato. 

13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita, 
sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aqbelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b. Multa: 

b.1. Moratória de ate10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, ate o limite de 30 (trinta) dias; 
b.2. Compensatória de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cocos, pelo prazo de até 
dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer árgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.°87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.° 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n.° 2.218/2011 e n.° 3.757/2011, da 14  Camara  do 
TCU. 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cocos e descredenciamento no  CRC  pelo 
prazo de ate cinco anos; 
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  corn  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
13.5. Também ficam sujeitas As penalidades de suspensão 6e licitar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas nc subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
13.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurara o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n.°  
8.666/1993. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A Administração, observado 
o principio da proporcionalidade. 
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro Cadastral -  CRC.  
13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabiveis. 
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14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 
14.2. Integram está Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial 
para Registro de Preços n.° 003-2019 e a proposta da empresa. 
14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002 Decreto 
Municipal n.° 045/2018 da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar 
n.° 123/2006, e subsidiariamente da Lei n.° 8,666/1993 e alterações. 
14.4. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Cocos - Bahia, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Cocos-Ba, 28 de março de 2019. 

MUNICÍPIO DE COCOS-BA 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

JULIANO SILVEIRA LEDO -ME 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

CONTRATADA 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificacho de Documentos Eletrônicos LTDA. 
Para verificar as assinaturas vá ao  site  https://www.portaideassinaturas.com.br1443  e utilize o cdidigo 0C4B-5418-A8E0-1909. 
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As demais informações mantem-se inalteradas.  

NS 	 Cocos, Estado da Bahia, 02 de abril de 2019. 
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ERRATA  

0 Prefeito Municipal de Cocos Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, comunica a  
quern  interessar possa a retificaçao da publicaçtIo da Homologagfío publicado no  Dario  Oficial do 
Município no dia 26 de  mat-go  de 2019, Ano XI n° 2108, Pagina 8. 

ONDE SE  Lt:  
Pregao Presencial n.° 003-2018 

LEIA - SE:  

Prep°  Presencial n.° 003-2019 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
(-mot  rtO 14 777 r11 innni-76 	 Tplpfrmp• (77) =Itlfic) 1041 
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ERRATA 

0 Prefeito Municipal de Cocos Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, comunica a 
quem interessar possa a retificação da publicação da Homologação publicado no Diário Oficial do 
Município no dia 26 de março de 2019, Ano XI — n° 2108, Pagina 8. 

ONDE SE  Lt:  
Pregão Presencial n.° 003-2018 

LEIA - SE: 

Pregão Presencial n.° 003-2019 

As demais informações mantêm-se inalteradas. 

Cocos, Estado da Bahia, 02 de abril de 2019. 

Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito 

• 
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ERRATA 

Errata referente a publicação 
realizada no Diário Oficial do 
Município de Cocos — BA. 

O Exm°. Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, comunica 
a quem interessar possa a retificação da publicação realizada no Diário Oficial do 
Município no endereço eletrônico: vvvvw.cocos.ba.gov.br, no dia 01 de abril de 2019, 
Edição n° 2112, Ano XI, página 16. Onde se lb:  "... fornecimentos de bolos destinados 

merenda escolar e demais Secretarias deste Município, Leia-se:  "... fornecimentos de 
Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP,...". 
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do Kunrath 
icipal de Administração Secr 

Estado da Bahia 
fr 

MUNICÍPIO DE COCOS cocosGOVERNO, 

ApkuN. 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Aditivo Contratual, fundamentado no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93. 	sinatura 

0 presente termo tem por objeto a revisão de preços da Ata de Registro de Preços n° 008-2019 

firmado com a empresa JULIANO SILVEIRA LtDO-ME. 

JUSTIFICATIVA DA REVISÃO CONTRATUAL 

A revisão do valor da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente desta 

Administração em promover a aquisição do bem contratado de acordo como os valores 

praticados no mercado, uma vez que houve acréscimo no preço do GLP  (Gds  Liquefeito de 

Petróleo) nas distribuidoras, conforme cópias de notas fiscais anexas aos autos, e que a revisão 

contratual está prevista no  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93 e na CLAUSULA 

QUARTA da Ata de Registro de Preços n° 008-2019. 

Portanto fica claro que, sob pena de comprometimento do interesse público, sendo assim, é 

necessário o aditivo para que não haja prejuízo ao erário e/ou à contratada. 

Por fim, ratifico a presente solicitação, em virtude do quanto exposto acima. 

Cocos — BA, 28 de maio de 2019. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 



Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO  MUNICIPAL 
PRO6RESSO C. OM RE SPONSABI LIDADE  BANIA 

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de disponibilidade 
orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de eventual revisão de preços da 
Ata de Registro de Preços n° 008-2019. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos à Assessoria 
Jurídica do Município, para análise e elaboração de parecer jurídico acerca da 
legalidade/possibilidade de celebração de termo aditivo A. Ata de Registro de Preços n° 008-
2019, consoante solicitação do Secretário Municipal de Administração e do requerimento da 
empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, CNPJ: 08.073.958/0001-14, à luz da Lei n° 
8.666/93, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, anexa. 

Cumpridas estas determinações, retomem os autos para decisão administrativa de minha 
competência. 

Cocos-BA, 28 de maio de 2019. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS p,popp§ 
*MIA  

Cocos — Bahia, 29 de maio de 2019. 

Ao Exm°. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação, expedido por Vossa Excelência, informamos que, por 

se tratar de processo licitatório para registro de pregos, conforme prevê o § 2° do  art.  6° 

do Decreto Municipal n° 045/2018, de 13 de novembro de 2018, não é necessário 

indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do 

contrato ou outro instrumento hábil. 

Sem mais para o momento aproveito o ensejo para renovar votos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

Raimundo An Rocha Alves 
CRC/BA 020219/0-9 

Contador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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PARECER JURÍDICO 

PROC.F,C1COM AFM,CM,M11111)Anf 

 

Origem: Gabinete do Prefeito  

EMENTA: REVISÃO DE PREÇOS, 
ATENDIMENTO AO INTERESSE 
PÚBLICO, 	 JUSTIFICATIVA, 
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E POSSIBILIDADE. 

DA INTRODUÇÃO  

Em análise a solicitação do Senhor Prefeito voltado para o reconhecimento do aditivo de revisão 

de preços, com a empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 

08.073.958/0001-14, situada na Praça da Cultura, n° 25 A, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, 

tendo por objeto o fornecimento especificado na justificativa tenho por pertinente e possível a 

formalização do Termo Aditivo de revisão de preços, nos moldes apresentados, por se revelarem 

presentes as circunstancias e requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 e atendido o interesse público 

envolvido. 

Antes de adentrar ao mérito da consulta, faz-se extremamente relevante ressaltar a conceituação 

de aditivo de revisão de preços previsto no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93, neste caso 

especificamente, qual seja o acréscimo de valores, comprovados de acordo com as notas fiscais 

anexas aos autos, aos valores inicialmente pactuados, entre as partes e nas mesmas condições 

acordadas anteriormente. 

Esta extensão, do Direito Administrativo Brasileiro é admitida sem necessidade de procedimento 

licitatório, desde que seja oriunda de contratação legal, direta ou indireta, devidamente 

justificada. Os acréscimos de valores firmados com a administração pública, uma vez verificada 

a possibilidade, é realizada mediante Termo Aditivo. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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a) .•., 
b) ...; 
c) ...; 
d) Para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem .fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, airilc 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	,,çvpcp4upiic,,,§ 
BAHIA 

 

RC1P1 	(CA' 14r,P(JN'Aftii 

 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Isto posto, apresenta-se a justificativa, embasada na seguinte explicação: 

A revisão de preços da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente 

desta Administração em promover a aquisição do bem contratato de acordo como os valores 

praticados no mercado, uma vez que houve acréscimo no preço do GLP  (Gds  Liquefeito de 

Petróleo) nas distribuidoras, conforme cópias de notas fiscais anexas aos autos, e que a revisão 

contratual esta prevista no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93. 

Ora, por se tratar de um produto essencial e de uso continuo nas diversas secretarias, a sua 

interrupção acarretaria prejuízos aos interesses e princípios públicos. Assim, resta claro que, sob 

pena de comprometimento do interesse público, necessário se faz o aditivo para que não haja 

interrupção do fornecimento. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de aditivo de valor encontra-se corroborada no quanto 

disposto no  art.  65, inciso II, d, da Lei n°. 8666/93, o qual dispõe:  

"Art.  65. Os contratos regidos por esta Lei poderão 
ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 

11—por acordo entre as partes: 



k) 
MUNICIPIO DE COCOS COCOS 

GOVERNO MUNICIPAL  

Estado da Bahia 

Carlo ny se 	ra 
OAB/B —782 
Assess t  Jurídico  

BAHIA 

III  - Devem ser permanecidas as mesmas partes e condições contratuais, anteriormente 

ajustadas, em virtude do pacta sunt servanda. 

Face ao exposto, analisada detidamente a questão apresentada, pode-se responder ao 

questionamento formulado pela Administração, no sentido de que o aditivo contratual que se 

pretende entabular pode ser realizado mediante aditamento ao contrato inicial, na forma prevista 

no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93, vez que resguardado o interesse público e atendidos os 

critérios objetivos e subjetivos exigidos pela norma legal. 

Este é o entendimento que submeto A superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 29 de maio de 2019.  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

Warcefo de Souz 
Trefeito nicipaf 

BAHIA 

AUTORIZAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS 

0 Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e atendendo aos requisitos legais do  art.  

65, inciso II, d, da Lei 8.666/93, AUTORIZA a revisão de preço firmado com a empresa 

JULIANO SILVEIRA LtDO-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 08.073.958/0001-14, situada na 

Praça da Cultura, n° 25 A, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, conforme requerimento da 

contratada e solicitação do Secretário Municipal de Administração. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 29 de maio de 2019. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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GOVERNO MUNICIPAL 

sinattina 

Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COC 

10 TERMO ADITIVO N° 137-2019, VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2019, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 003-2019, 

ADITIVO DE REVISÃO 
DE PREÇOS QUE CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE COCOS E A 
EMPRESA JULIANO SILVEIRA 
LEDO-ME, 

O MUNICÍPIO DE COCOS, pessoa jurídica de direito público interno, administração direta, com endereço à Rua 
Presidente Juscelino, n° 115, centro, inscrito no CNPJ sob o n°. 14.222.012/0001-75, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, legalmente investido e no exercício pleno 
do mandato, a seguir denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-
ME, inscrita no CNPJ sob n.° 08.073.958/0001-14, situada na Praga da Cultura, n° 25 A, centro, Cocos-
BA, CEP: 47.680-000, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO 
ADITIVO a Ata de Registro de Preços n° 008-2019, datada de 28 de março de 2019, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 011-2019, Pregão Presencial n° 003-2019, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objetivo efetuar a revisão dos preços ora pactuados na CLAUSULA 
PRIMEIRA da Ata de Registro de Pregos, datada de 28 de março de 2019, acrescendo o percentual de 2,70 % 
(dois virgula setenta por cento) ao valor do item 01, passando a vigorar com o seguinte valor: 

Item Produto Unid. Valor 
Unitário 

01 

Recarga de  Gas  Liquefeito de Petróleo — 
GLP, composição básica de propano e 
butano, 	altamente 	tóxico 	inflamável, 
acondicionado em botijk de 13 kg e suas 
condições deverão estar e acordo com a 
Portaria n° 47 de 24/03/21999 ANP,  NPR  
1424 da ABNT. 

Unid. 59,90 

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO ACRÉSCIMO 

O valor a ser acrescido na ata de registro de pregos supracitada  sera  de R$ 1.978,20 (um mil, novecentos e 
setenta e oito reais e vinte centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

UNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

0 acréscimo do valor da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente desta 
Administração promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que a Administração 
possa comprar os bens contratados de acordo com os preços praticados no mercado, permitindo à contratada 
execução do mesmo, tendo em vista o reajuste de preços de combustíveis anunciado pelo Governo Federal. 

CLAUSULA QUARTA— DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente aditivo fundamenta-se no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços que não foram objeto deste 
aditivo. Assim contratados, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas 
também abaixo assinadas. 

Cocos - Bahia, 30 de maio de 2019. 

MUNICÍPIO  DE C COS- 
CNPJ: 14.222 0 2/0001-75 

CO NT RNtANTE 

ULIANO SILVEIRA LEDO-ME 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNIOPAL 

1° TERMO ADITIVO N° 137-2019, VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008-2019, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 003-2019. 

ADITIVO DE REVISÃO 
DE PREÇOS QUE CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE COCOS E A 
EMPRESA JULIANO SILVEIRA 
LÉDO-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS, pessoa jurídica de direito público interno, administração direta, com endereço à Rua 
Presidente Juscelino, n° 115, centro, inscrito no CNPJ sob o n°. 14.222.012/0001-75, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, legalmente investido e no exercicio pleno 
do mandato, a seguir denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa JULIANO SILVEIRA LEDO-
ME, inscrita no CNPJ sob n.° 08.073.958/0001-14, situada na Praga da Cultura, n°25 A, centro, Cocos-
BA, CEP: 47.680-000, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO 
ADITIVO à Ata de Registro de Preços n° 008-2019, datada de 28 de março de 2019, vinculado ao Processo 
Administrativo n°011-2019, Pregão Presencial n°003-2019, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente termo aditivo tem como objetivo efetuar a revisão dos pregos ora pactuados na CLAUSULA 
PRIMEIRA da Ata de Registro de Pregos, datada de 28 de março de 2019, acrescendo o percentual de 2,70 °A 
(dois virgula setenta por cento) ao valor do item 01, passando a vigorar com o seguinte valor: 

Item Produto Unid. 
Valor 

Unitário 

01 

Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo — 
GLP, 	composição 	básica de 	propano 	e 
butano, 	altamente 	tóxico 	inflamável, 
acondicionado em botijão de 13 kg e suas 
condições deverão estar e acordo com a 
Portaria n° 47 de 24/03/21999 ANP,  NPR  
1424 da ABNT. 

Unid. 59,90 

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO ACRÉSCIMO 

0 valor a ser acrescido na ata de registro de pregos supracitada será de R$ 1.978,20 (um mil, novecentos e 
setenta e oito reais e vinte centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA DA MOTIVAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-030 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 

BAHIA 

0 acréscimo do valor da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente desta 

Administração promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que a Administração 

possa comprar os bens contratados de acordo com os preços praticados no mercado, permitindo à contratada 

execução do mesmo, tendo em vista o reajuste de pregos de combustíveis anunciado pelo Governo Federal. 

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente aditivo fundamenta-se no  art.  65, inciso II, d, da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços que não foram objeto deste 

aditivo. Assim contratados, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas 

também abaixo assinadas. 

Cocos - Bahia, 30 de maio de 2019. 

MUNICI 	DE COCOS-BA 
CNPJ: 14.22.012J0001-75 

CONITRATANTE 

JULIANO SILVEIRA LEDO-ME 
CNPJ: 08.073.958/0001-14 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 11 5, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.68 0-0 0 0 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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