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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL *DE LAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2021

DISPENSADE
LICITAQAO 

N° 001/2021
:•! J

OBJETO: Fomecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara
Municipal de Lapao.

if

CONTRATADO: MEGA POSTO LIDER LIDA - EPP

CNPJ: 23.548.986/0001-34

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Fundamentapao legal: art. 24, incise IV, lei n.° 8.666/93.
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO al; r
p^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

;■

DISPENSA DE LICITAQAO N°. 01/2021.

'r ,f
UNIDADE SOLICITANTE: Diretoria da Camara Municipal de Vereadores de Lapao

?•

i
Sr. Presidente, solicitamos autorizagao para adquirir, atraves de contrata^ao de empresa 
especializada no Fomecimento de Combustiveis, levantando a necessidade desta Camara, segue 
planilha anexa indicando a quantidade de combustiveis e mediante pesquisa realizada na regiao 
conclui-se que MEGA POSTO LIDER LIDA - EPP, CNPJ n° 23.548.986/0001-34, e o que melhor 
se coaduna a necessidade pleiteada, posto alem do que apresenta preQos condizentes com os 
praticados no mercado.

i
i' .i i

PLANILHA DE ESPECIFICAQAO

QUANT:iSttll|^ii8tPEs^o PQ sERvigo UNO fly;'UNIT.': =|:;flTEM^ r .

1354,40Lt 6.000,004,4301 Gasolina Comum

02
-11

03
!’

04 -1:!.
6.000,00TOTAL

GUSTO ESTIMADO: 6.000,00 (seis mil reals)

Lapao/Ba, 15 de Janeiro de 2021

Jusselio Barreto de Matos 

Diretor
•i

i!!»
:!l ■i

i J

DOTACAO ORC AMENT ARIA:
tELEMENTQ:PE>M^PESAlPROJETO/ ATIVIDADE£

3390.30.00 - Material de Consume2002- ManutenQ§o dos Services da 
Camara Municipal

101- C&mara Municipal de 
Vereadores

Lapao/Ba, 15/01/2021

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
Presidente i
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Ppa. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250,755/0001-84

i
i

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
Presidente

5
i

j

Autorizo a abertura do processo de aquisicao, encaminhe-se ao Setor Financeiro para deliberar sobre a 
disponibilidade de recursos.

Lapao/Ba, 15 de janeiro de 2021.

i!:
illNuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

Presidente
!
ill *!

Fundamento Legal: ART. 24, INCISO IV, DA LEI n° 8.666/93.

Lapao/Ba, 15 de janeiro de2021 .?

•' ::
'•
i: j

7 Marcio Greik Belarmino de Castro

Presidente da Comissao de Licitagao

,
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PARECER JURIDICO
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[Hiiwiring ESTADO DA BAHIA

ra CAMARA MUNICIPAL DELAPAO i
Ppa. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84 ;

CHECK LIST DISPENSA DE LICITASAO N° 01/2021.

DISPENSA DE LICITACAO No01/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2021
Sim Nao

Numero do processo administrativo, da Dispensa e do contrato.
Solicitag§o da secretaria.
Planilha de especificagao com descrigao completa dos produtos, quantitativo e cotagao de pregos. «
Despacho do Presidente

PiDotaclo Orgamentaria,
Decreto da Comissao Permanente de Licitapao.
Homologacao
Minuta do Contrato.
Parecer Juridico, exceto nos casos dos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/1993.
PublicacSo do Aviso de LicitacSo.
Contrato

Documentagao Pessoa Fisica
C6pia de Registro Geral - RG autenticado
C6pia do CPF autenticada
Comprovante de Residencia
CNDT - CertidSo Negativa de Debitos Trabalhistas
Certidio Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.
Certid3o Negativa, ou Positiva com efeito Negative, ou ainda de nao contribuinte, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Estado H:

; :jCertid§o Conjunta Negativa ou da CertidSo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relatives a Tributes 
Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Certidao Federal.

:
Documento do imovel, nos casos de locapao de imovel;

sCdpia da Carteira do Conselho Regional de Engenharia - Services de Engenharia.
Documento do veiculo e do motorista, nos casos de locagao de veiculo com motorista. ?:

i!
Documentagao Pessoa Juridica ,i

Cdpia de Contrato Social;
Prova de inscrig§o no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
Certidao Negativa, expedida pelo INSS, demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos socials 
instituidos por lei;  
Prova de regularidade relativa ao FGTS, emitida pela CEF, demonstrando situagao regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituidos por lei._________________________________________
Certidao Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.
CNDT - Cadastro Nacional de Debitos Trabalhistas.
CertidSo Conjunta Negativa ou da CertidSo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributes 
Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Certidao Federal.
Certidao Negativa, ou Positiva com efeito Negative, ou ainda de nao contribuinte, expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante.

>! <.1-

Copia da Carteira do Conselho Regional de Medicina - Servigos Medicos.
Cdpia da Carteira do Conselho Regional de Engenharia - Servigos de Engenharia.
Alvara de Licenga e Funcionamento !
Proposta de Pregos original assinada e datada.
Publicagao do Extrato.
Langamento no SIGA.

/Dapao/Ba, 15 de janeiro d^e 2021.
Jims

Vitor Rodrigues de Oliveira Santos
£2^1 bs'i/sfir?
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ra CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO ; •:

P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

I1'
,5

I
'ri!

■lu:
M.r

Ratifico a Dispensa de n° 001/2021 em 15 de janelro de 2021. Publique-se. *;

ma •; -i

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
Presidente

i 3
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PUBLICAQAO DO AVISO
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DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE LAPAO
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jilio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250; 755/0001-84
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PARECER JURIDICO

DISPENSA DE LICITA^AO N° 001/2021 
MATERIA: Dispensa de Licitaijao
OBJETIYO: Fornccimento dc combustivcis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.

RELATORIO:
Analisa a presence solicitacao dc dispensa dc licita^ao por motive emergencial para 

fomecimento de combustiveis (gasolina comum) para a Camara Municipal de Lapao.
Justifica a autoridadc solicitante que trata a contrata^ao provisoria sugerida de uma 

necessidade imperiosa do Municipio, uma vez que os services publicos esscnciais nao podem em hipotese 
alguma sofrer solu^ao de descontinuidadc, sob pena dc ocasionar danos a Administra^ao Publica, inclusive.

VaKdo mencionar que a contrata^o que ora se pretende leva em considerate a relevancia 
do objeto na sadsfacao do interesse publico primario.

E o relatorio.

1.

2.

3.

DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituito Federal, estabelece a obrigatoriedade das 
contrata9oes de obras, services, compras c alienates da Administrate Publica ser precedidas de licitato. No 
entanto, o referido dispositivo submete a legislate mfraconsdtucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no use de sua competencia consdtucional, a 
Lei n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF, acima mcncionado, inclusive no que atine as hipoteses 
de possibilidade de nao realizato de certame licitatorio.

Rcgistre-sc que por se constituir o direito urn complexo essencial de leis harmonicas, e que 
foi precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitacao, ja que nesses cases se vcrifica um 
confronto entre o principio da licitacao e outros igualmentc tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro 
subjugado por esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a dispensa que aqui se sugestiona, prevista no art. 24, IV, do Estatuto das 
Licita^bes, se justifica porque a situate de emergencia cm aprc<;o coloca em conflito o principio da licitacao e o 
da continuidade da prestagao do service publico, decidindo o legislador ante a prevalencia do interesse publico 
nesses casos pela contratato direta.

7.

Valido mencionar que a contratato que ora sc pretende leva em considerate a relevancia 
do objeto na satisfato do interesse publico primario.

Assim, reconhece-se neste contrato o alcance de todas as limita^ocs legais para sua 
existencia, denominadamente aquelas insculpidas na Lei n° 8.666/93, que diz respeito ao atendimento da 
situate emergencial, o que de fato nos interessa.

Diante disso, parccc razoavel e legal a providcncia adotada pela Comissao de Licitacao, ou 
seja, proceder a dispensa emergencial do certame para atender provisoriamentc as necessidades do Municipio.

Obtempere-se que se trata de um case excepcional em que o legislador e, sobretudo, os 
orgaos de controle tem admitido, como sc ve pclos termos da consulta realizada ao TCDF, Processo n° 1085/99, 
in verbis:

8.

9.

10.

11.

sem prejuizo do cumprimento das 
art. 26 da Lei 8.666/93, e possivel a contratato direta de 

nao) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida

“(•••) II) informar ao ilustre consulcntc que, 
formalidades previstas no 
obras, services (continuados ou 
norma legal, se estiverem presentes, simultancamentc, os seguintes requisites, 
devidamente demonstrados em processo administrative proprio: M

i

i



DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE LAPAO
lio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84 i !•

a) a licita9ao tenha sc iniciado em tempo habil, considerando com folga, os prazos 
previstos no Estatuto Fundamental das Contrata^oes para abertura do procedimento 
licitatorio e interpos^ao dos recursos admimstrativos, bem assim aqueles necessarios a 
elaborate do instmmento convocatorio, analise dos documentos de habilitate e das 
propostas, adjudicacao do objeto e homologate do certame;
b) o atraso porventura ocorrido na conclusao do procedimento licitatorio nao tenha 
sido resultante de falta de planejamento, ou que em hipotese alguma, possa ser 
atribuido ao agente publico envolvido.
c) a situate exija da Administrate a adocae de medidas urgentes e imediatas, sob 
pena de ocasionar prejuizo a services, obras ou equipamentos, publicos ou 
particulares.
d) a contratacao direta pretendida seja o meio mais adequado e eficiente para afastar o 
iminente risco detcctado.
e) a duracao de centrato, em se tratande de obras e servipos, nao ultrapasse o prazo 
de 180 dias, contados a partir da ocorrencia do fato ddo como emergencial. (...)” 

Destarte, a situacao trazida a lanpo observa todos es requisites enumerados acima para o 
case analogo submetido a apreciapao do Tribunal de Contas do Distrito Federal, donde mais uma vez nao resta 
duvida que a contratacao direta se impoc.

J
12.

E mais, ainda nas hipotescs em que sc verifique desidia ou ausencia de planejamento do 
Gestor Publico, o que nao e o caso, doutrina e jurisprudencia tem se posicionado no sentido de que propordonal 
e uma atuapao administrativa que, ao final, garantc a prestapao do servipo publico essencial.

Nao ha duvida que a regra para as contratacoes do Poder Publico e o planejamento, isto e, 
as obras, servipos e bens sao contratados obedecendo a um piano estabelecido, e, portanto, observando o 
principio constitucional da obrigatoriedade de licitar.

No entanto, nas varias atividades dcscnvolvidas pelo Poder Publico podem ocorrer 
situapoes que demandem providencias e medidas imediatas, derivadas de caso fortuito ou de forpa maior, 
evitando que ocorram prejuizos eu haja compromctimento a seguranpa de pessoas, obras, servipos, equipamento 
e bens em geral, publicos ou particulares.

13.

14.

15.

Sobre o tema Marcal Justcn Filho ja se manifestou, trazendo a lume a discussao sobre a 
proporcionalidade entre a contratapao imediata por dispensa emergencial e a supressao dos riscos, vejamos:

Trata-se, portanto, de expor a relapao de causalidade entre a ausencia de contratapao e 
a ocorrencia do dano

16.

ou, mais precisamcnte, a relapao de causalidade entre a 
contratapao e a supressao do risco de dano. Em ultima analise, aplica-se o principio da 
proporcionalidade. A contratacao devera ser o instrumento satisfatorio de eliminapao 
do risco de sacrificio dos interesses cnvolvidos.

E continua:
Quando fosse concluida a licitapao, o dano ja estaria concretizado. A dispensa de 
licitapao e a contratacao imediata representam uma modalidade de atividade 
acautelatoria dos interesses que estao sob tutela estatal. A emergencia consiste em 
ocorrencia fatica que produz modificapao na situapao visualizada pelo legislador como 
padrao. A ocorrencia anomola (emergencia) conduzira ao sacrificio de certos valores 
se for mantida a disciplina juridica estabelccida como regra geral. A situapao 
emergencial poe em risco a satisfapao dos valores buscados pela propria norma ou 
pelo ordenamento em seu todo.

Foi nessa linha de pensamento que o Tribunal de Contas da Uniao recentemente se 
manifestou sobre o assunto no accirdao n.° 1599/2011-Plenario, TC-013.519/2005-8, rel. Min. Ubiratan Aguiar, 
15.06.2011:

17.

18.

inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/1993 naoA dispensa de licitapao prevista no
distingue a emergencia real, resultante do imprevisfvel. daquela resultante da
incuria ou inercia administrativa. cabendo a utilizagao do dispositivo desde
que devidamente caracterizada a urgencia de atendimento a situapao que
possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranpa de pessoas. obras.
servipos. equipamentos e outros bens, publicos ou particulares.

2
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•Sf.

Pedico de reexame interposto pelo cx-Superintendente da Administrate) dos Portos 
de Paranagua e Antonina - (APPA) contra o Acordao 2.659/2010, do Plenario, que 
tratou, originariamente, dc solicitacao do Congresso Nacional para que apurasse 
eventuais prejur/os ao patrimonio publico federal, decorrentes de ‘gestao temeraria’ e 
de descumprimcnto do Convenio de Delegacao dos Portos de Paranagua e Antonina. 
O recorrente mamfestou inconformismo diante da multa que Ihe fora aplicada por 
conta de process© de comratato emergencial, com dispensa de licita^ao, para 
exccuto de serv^os dc dragagem na Barra da Galheta, situada na Baia de Paranagua. 
Por ocasiao da prola^ao do julgado anterior, o Tribunal entendeu que a situa^ao 
emergencial tcria rcsultado da desidia administrativa, falta de planejamento e ma- 
gestao dos recursos publicos, caso em que, nos termos do entendimento fixado na 
Decisao TCU 347/1994-Plenario, o gestor deveria ser responsabilizado, em face de 
sua omissao quanto ao dever de agir a tempo. Na presente etapa processual, a 
unidade tecnica, ao examinar o recurso, afirmou que “nao e razoavel apenar o gestor 
por falta de planejamento”, pois o proprio TCU reconhecera a necessidade urgente 
dos services de dragagem e que a falta dc tais services decorreu de dificuldades 
administrativas, consoantc o voto que fundamentou a deliberate recorrida. Alem 
disso, ainda conforme a unidade tecnica, a licitagao instaurada pela APPA para 
contratar os services de dragagem acabou frustrada, em razao de a unica concorrente 
habilitada ter proposto preco superior ao maximo orgado pela Administragao. 
Finalmcntc, apontou a unidade instrutiva existcncia de entraves de cunho ambiental 
para a execugao dos servigos. Por todas essas razoes, sugeriu, por conseguinte, que o 
TCU desse provimento parcial ao pedido de reexame, a fim de reduzir a multa 
aplicada ao recorrente. Em seu voto. o relator destacou a necessidade de se 
separar a ausencia de planejamento da contratagao emergencial propriamente
dita, por entender que “a contratagao emergencial se da em fungao da
essencialidade do servigo ou do bem que se pretende adquirir. pouco
importando os motives que tornam imperativa a imediata contratagao”. Assiim
com base em acordao proferido anteriormente pelo Tribunal., fez registrar que
“a situagao prevista no art. 24. IV, da Lei n° 8.666/93 nao distingue a
emergencia real, resultante do imprevisivel. daquela resultante da incuria ou
inercia administrativa, sendo cabiveL em ambas as hip6teses« a contraiagao
direta. desde que devidamente caracterizada a urgencia de atendimento a
situagao que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de
pessoas. obras. servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulates.

E de se reconhecer, portanto, que consectario logico e necessario para dispensa 
emergencial e a caracterizagao da situagao de emergencia, exatamente nos termos do caso que nos foi 
descrito, haja vista que nao resta menor duvida de que a ausencia de aquisigao ou prestagao de servigo 
necessaria implicara problematica de grande relevancia para o Municipio.

Adite-se que e o interesse social que exige a contratagao sem licitagao. Assim, se a 
administragao o fizer estara contrariando o interesse social tutelado pelo ordenamento jundico, motive 
pelo qual se deve adotar a dispensa para afastar o prejuizo do interesse publico.

Cumpre aludir, por derradeiro, que as especificagoes dos bens e os pregos estimados sao de 
responsabilidade da autoridade ordenadora da despesa, bem como da solicitante, nao merecendo qualquer 
avaliagao dessa Procuradoria nesse particular.

:-i

I.
■: :i

19.

!.
•i!<

20.

21.

DOS PARECERES
Por outre lado, por scr importante a comprcensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescrigao normativa acerca de determinado 
tema”.

22.

23.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de seu livro 
Direito Administrativo Brasileiro, in verbis:
24. m

3
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Pareceres administrativos sao manifesta^oes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submetidos a sua consideracao. O parcccr tern carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Administra^o ou os particularcs a sua motivagao ou conclusoes, 
salvo sc aprovado por ato subseqiicntc. Ja entao, o que subsiste como ato 
administrativo, nao e o parecer, mas sim o ato de sua aprova^ao, que podera 
rcvcstir a modalidade normativa, ordinaria, ncgocial, ou punitiva.

;»

! !»hI

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar accrca da materia, in25.
verbir.

"EMENTA: CONSTITUCTONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: 
PARECER. C.F, art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994, 
art. 2°, § 3°, art. 7°, art. 32, art. 34, IX.
I. — Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
contratacao direta, sem licita^ao, mediante interpretaqao da lei das licita9oes. 
Prctensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilEar o advogado 
solidariamente corn o administrador que dccidiu pela contratacao direta: 
impossibilidade, dado que o parecer nao e ato administrativo, sendo, quando muito, 
ato de admimstracao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias 
administrativas a scrcm estabclecidas nos atos de administracao ativa. Celso 
Antonio Bandcira de Mello, ‘Curso de Direito Administrativo’, Malhciros Ed., 13a 
ed., p.377.
II. — O advogado somente sera civilmentc responsavel pelos danos causados a seus 
clientes ou a terceiros, se decorrcntcs de erro grave, inescusavel, ou de ato ou 
omissao praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, 
art. 32.

:i;i\

'■•■X
Mandado de Scguranpa deferido." ("DJ" 31.10.2003).III. Hi

ill'Do exposto, constata-sc que os pareceres juridicos sao atos administrativos meramente 
cnunciativos, consdmindo uma opiniao que nao cria ncm extinguc direitos, sendo um “expediente” praticado 
pela assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua otica, dentro de uma certa 
coerencia.

26. *

Por outro lado, nao se quer dizer que ao parccensta e dado agir de forma negligente. O que 
se afirma, ao contrario, e que a pessoa responsavel pela veiculacao de tal ato emitira um juizo acerca da materia 
sob apreciacao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao tcrao por base as mais variadas fontes 
(Lei, doutrina, jurisprudencia dos Tribunals, Decisoes dos Tribunals de Contas e principalmente a supremacia do 
interesse publico) que, inevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

A vista do permissivo legal acima transcrito, esta assessoria opina pela adopao da dispensa 
de licitacao, podendo ser dado condnuidade ao presente process© de contratapao.

Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulagao. 
S.m.j., e o parecer.

27.

28.

29.
30.

Lapao (BA), 15 de Janeiro de 2021.
Hem^uei^^Tde Oliveira

Andre
Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425
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MnnflilW jW-gw !^ Prefeitura Municipal de Lapao

|S^ AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINI 
CENTRO - LAPAO - BA CEP: 44905-000 iliti.1

r

CNPJ: 13.891.528/0001-40 P:I

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS
*1i

’ :viNumero: 000221/2020.E !:l

i if

il
Nome/Raz§o Social: MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP 

MEGA POSTO LIDER
3•;

,1
Nome Fantasia:

1? •!■'!

CPF/CNPJ: 23.548.986/0001-34Inscri^ao Municipal: 21653 

Endere?o:
i-

AVN DARIO VILELA, 200

CENTRO LAPAO - BA CEP: 44905-000
.■ i‘
<■

;
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D^BITOS QUE VIEREM ASER ii- 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, AT£ A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS . J 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO.

I!

I!a
i

■il;
'l ;tii .5Observa?§o:

A*********************************************************************************************************************************************: :

********************************************************************************************************************************************** •!
**********************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

09/12/2020 com base no Codigo Tributerio Municipal.Esta certidao foi emitida em

MiCertidao v^lida ate: 07/02/2021 ii!
ii;i i*.!

■Ii -iiEsta certidSo abrange somente a Inscrigao Municipal acima identificada.
i • 3::

•1C6digo de controle desta certidao: 3600005318970000008325060000221202012097
■ i ■;

I

CertidSo emitida eletronicamente via internet. AaceitagSo desta certidao esta condicionada a verificagSo de sua 
autenticidade na Internet, no enderego eletrdnico:
https://lapao.saatri.com.br, Economico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade

J5

3
\

AtengSo: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

■ y
Impresso em 29/12/2020 as 11:23:57 '

https://lapao.saatri.com.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissao: 15/01/2021 09:40;

s SECRETARIA DA FAZENDA
}i

Certidao Negativa de Debitos Tributaries i

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Codigo
Tributdrio do Estado da Bahia)

:< .
i ;

Certidao N°: 20210234510

irazAo social {HI
i}MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP i

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

128.361.900 23.548.986/0001-34

Fica certificado que n§o constam, ate a presente data, pend€ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou jundica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

ij
i!
i

.1
:

* !ii

i IEsta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

1

Emitida em 15/01/2021, conforms Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

5
i

■

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS 1NSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE^O http://www.sefaz.ba.gov.br :

Valida com a apresenta^ao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda. • I.;! !l)

i

! :i
!i

RelCertidaoNegativa.rptPagina 1 de I
:

http://www.sefaz.ba.gov.br


• ‘;\
'i

!

I MINISTERIO DA FAZENDA 
- Secretaria da Receita Federal do Brasil 
" Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

r

wi

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

i

■1
i '

Nome: MEGA POSTO LIDER LIDA 
CNPJ: 23.548.986/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que 
nao constam pend§ncias em seu nome, relatives a creditos tributerios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uni3o (DALI) junto d 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certid§o 6 v&lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situag§o do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alfneas ’a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

II,;!:• !

1!
I1rA aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagSo de sua autenticidade na Internet, nos 

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 3s 08:49:29 do dia 06/07/2020 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 02/01/2021.
Codigo de controle da certidao: B906.2E55.8120.FD95 
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.

'I‘l

i
i!

!! 1i

i;;
!

,i

1;
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http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


s □ x *:-m0 (8 ’.VKi!)^ f%■ ■■ RiSwl!J<1«C»3 pCKl'Mi m scivicos.rcceits^axenda.gov.b? X

a <& **• © £ |j © & servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/?J/Consul!ar/RelacaoCertidao

eceita Federa Omcar no portalk<
MIN1STERIO DA ECONOMIA

Psrgunias Ffequenies Con;ato Services Dados-Canos r/ea de imofensa Oncetnconuo avisos fnghsn :spanoi

S Rela^ao das cerciddes emltidas por data de validade
CNPJ: 23.548.986/0001-34 • MEGA POSTO LIDER LIDA 
Perfodo: 1S/01/2021 a 15AJ1/2021■COdigo do controie Data-Hora efnissAo Data do validade Snua^do Segunda viaTpo

, B906.2E55.8I M.F095 Negadva 06/07/2020 08:4*29 02/01/2021 Vdlida
Prorrogada
ate c
01/02/2021

1A4A.208C.6D86.91S9 Negativa 02/06/2020 18:26:03 29/11/2020 Expirada
Prorrogada %
ate
29/12/2020

13AD.5BA2.87DEA99D Negativa 27/OS/2020 11:02:06 23/11/2020 Expirada
Prorrogada %ate
23/12/2020

<« *4 i

e^Bwii a Mu de vamsase da cenute exptrou. o prazo de vaotbde desta ccfimo fa prorropdo pelt Poruna coitjunta n* 3SS^020 (OOU 24X13^020) «ou Knana conpro n*
1.17V2020(DOU 14/07/20203
MMi Pron^lx o prazo de vaOdade desu cemao (Pi prarrecado pda Ponana Corpra n* SSV2020 (OOU 2443^020) emu Portarti conMttB n* < •178«U0 (oou 14417/2020).

Nova tonsulta

!0:J9•' V- 4' 15/01/2071

• # .'%S
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PODEK

CERTIDAO NEGATTVA DE DEBITOS TRABALHISTAB

MEGA POSTO LIDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
23.548.986/0001-34 

Certida o n °: 821182 / 2 021 
Expedi^ao: 14/01/2021, as 11:22:39 
Va1idade: 12/07/2021 
de sua axpedigao.

Nome
CNPJ

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MEGA POSTO LIDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 23.548.986/0001-34, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Cercidao emitida com base no art. 642--A da Consolidacao das Lets

2.440, de 7 de julho de 2011, 
1470/2011 do Tribunal Superior do

r- r\

Trabalho, acrescentado pela Lei n 
na Resolugao Administrativa n0 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sac de resoonrabilidade cl?
Tribunals do Trabalho e estao atuc.lizac.os ate :i (doit; 
a:cteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em relagf.o 
a todcs os sens estabelecimertcs, agencias or. filiais.
A aceitagao desta certidao co'idiciona-se a ver:b; i cog do 
autanticidade no portal do T.ribunc.l Superior do Trabalho r ~ 
Internet (http : / / vjwvj . tst . jus . or) .
Certidao emitida gratuitamente.

era

INFORMA^AO IMPORTAWTE
Do Eanco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturais 
inadimplentes perente a Justiga do Trabalho quanto ar- ohrigne 
estabeiecidas em sentenga condenatoria transitada ern julgado or. 
acordos j udic iai s t raoalhi s t as , inc j.u.s ive no c once mart e ao r 
r a c o 1 h :i rn e n t o s p r e v i d. e n c i a r i o i , a h o n o r a r i o s , 
einolumentos ou a recolhimentos determinados era lei; or 
de execugao de acordos tirmados perante o M.inisterio Jt.b 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

^ u

^rri

u.

r ■ it. r*.

cadeitst.jus.brDuvidas e sugesO'xis :
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14/01/2021 ' Consulta Regularidade do Empregador
■ i!

"i

!.;
i-rfl -g* 5■ i I i-?l(?suuiyuu-.,|

'i

!

| .11;

■i! :ii!!

i

CAtXA ECON6MICA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do 
FGTS - CRF

:! '•
i

Inscri^ao:
Razao Social: mega posto lider ltda epp
Endere^o:

23.548.986/0001-34 ii
‘I

rAV DARIO VILELA 200 / CENTRO / LAPAO / BA / 44905-000 ;
’ 5.

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Service - FGTS.

?

, 4

u
%O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 

debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com o FGTS.

.3
bLsf

h11
Validade:30/12/2020 a 28/01/2021

r
Certificagao Numero: 2020123004133913747463

Informagao obtida em 14/01/2021 11:26:49 : 3 •
. j

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

V,’ii
1;

t
£

*
¥

; j

;
• v:

•i

: :ij:
.r !i

"ii/i!https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

li

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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h!
Cliente: Camara Municipal de Lapao

Enderepo: Lapao - BA, 44905-000, Brasil 

Cidade: Lapao Estado: BA

Conforme solicitado, fazemos uso do presente para encaminhar o orgamento do 
produto solicitado.

PRODUTO PRECO POR UTRO
•!:R$ 4,43Gasolina comum ■1•;
! il

Estamos a disposigao para qualquer esclarecimento que se fizer necessario e esperamos 
poder concretizar o pedido brevemente. t

in i
n

•ill

Atenciosamente,

Ina Targino

Gerente Administrative

Mega Posto Lider LIDA

E-mail: grupoisidnev@hotmail.com Tel.: 74 99924 6718 j-
! I1

:|i!

mailto:grupoisidnev@hotmail.com


;

POSTO

OUROBOM
!

H
• ■. ■? ;

Cliente: Camara Municipal de Lapao
:

.5

Enderego: Lapao - BA, 44905-000, Brasil
\

Cidade: Lapao Estado: BA

Conforme solicitado, segue o^amento. ;
H
ii
ISPRE£0 FOR LITROPRODUTO

R$ 4,45 •;Gasolina comum

!>| •

!
.i

Atenciosamente,

Mirelly Lourany

Gerente Administrative

Posto Ourobom
i

Tel.: 61 9 9685 3796 ; m!!!!
■■

/



POST'O-^ CNPJ: 34;8l3;064/0001-23 
COMERCIAL DE COMBUSTlVEIS BOOAO LIDA 

AV. ACM - SN°-CENTRO-LAPAb - BAHIA
COMBUSTiVEL DEQUAUDADEi

Lapao- BA

14 de Janeiro de 2021

Att: Camara Municipal de Lapao

Solicitagao cota?ao combustivel - Gasolina comum

Segue pre?o gasolina comum, conforme solicitado pela Camara Municipal de Lapao, Estado da 
Bahia.

Item 01-Gasolina Comum - Valor R$ 4,54 (quatro reais de cinquenta e tres centavos)

Esta cota?ao tern validade de 30 dias.

Atenciosamente,

^34.813.064/0001-251
COMERCiArScoSulS^ScAO LTDA 

. AvenkJa ACM, s/r Centro 
L 44.905-000 LapAo-BA _|

y s J
* /VM

Comercial De Combustlveis Bodao \

Responsavel: Reinilton Gomes Da Rocha

Email: bodao.mc@gmail.com

mailto:bodao.mc@gmail.com
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Cdmara Municipal 
deLapao

DISPENSA

N° 001/2021 REP.

ESTADO DA BAHIA i

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO : :ii
^ Pfa. Brdulio Cjardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44805-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
;:!i

;;
i ••

?iREPUBLICACAO DE AVISO

AVISO DE DISPENSA DE UCITACAO N° 001/2021
%!'i i

A COMISSAO PERMANENTE OE UCITAQAO da Cdmara Municipal de Lapdo declara ;'! 
ser dispensada, de acordo com o Art. 24, Incise IV, da Lei 8.666/93, a seguinte - i 
contrata$ao: MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP - CNPJ: 23.549.986/0001*34. Objeto: 
Contrata^do de empresa especializada para fomecimento de conibustlveis (gasolina 
comum) atender a demanda da Cdmara Municipal de Lapdo. - Mdrcio Greik Belarmino de 
Castro * Presidente da Comissdo.

I:

i,jiil•IS 5
!i'

Iif .W 14•!
!AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO

'Proceaso Adminlatrativo n°. 003/2021
Disoensa de Llcitacdo n°. 001/2021

ii I
:i i y!:

iiA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ' ; 
ratificou/homologou em 14/01/2021, os atos praticados pela Comissdo Permanente de 
Licitapdo,' na Oispensa de Licita9do de n° 001/2021. em favor da empresa MEGA POSTO •ij-' 
LIDER LTDA - EPP * CNPJ: 23.548.986/0001-34. Objeto: Contrata^do de empresa Jj,: 
especializada para fornecimento de combustiveis (gasolina comum) atender a demanda ]’ 'Ji* 
da Cdmara Municipal de Lapdo. Valor Global: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Nuvia Carlane j; ju 
Rodrigues de Lima Silva e Souza • Presidente da Cdmara Municipal de Lapdo.

EXTRATO DE CONTRATO

!

:

A
DISPENSA DE LICITACAO 001/2021. CONTRATO N° 004/2020 - Contratante: Cdmara ‘ i “I 
Municipal de Lapdo ■ CNPJ n° 16.250.755/0001-84. Contratada: MEGA POSTO LIDER : ■# 
LTDA- EPP - CNPJ: 23.548.986/0001-34. Objeto: Contrata^do de empresa especializada 
para fornecimento de combustiveis (gasolina comum) atender a demanda da Cdmara 
Municipal de Lapdo. Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigdncia do contrato: 
15/01/2021 a 31/12/2021. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da 
Cdmara Municipal de Lapdo.

r&[< r
:|

j-a ii

iij ii y
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i.

Certificagao Digital: 4OFOC3VE-DK23EZ09-PO2PNUDV-S96E2BQQ 
Versao eletronica disponivel em: ht1ps://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a /nfra-ejfrufura de Chaves Publicas Brasileira • ICP Brasil

• r *■



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAOmz* !>*.:hK;Ppa. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapdo - BA - CEP 44905-000 
• CNPJ 16,250.755/0001-84 life

;•
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO H° 001/2021

*A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO da CSmara Municipal de Updo declara | 
ser dispensada, de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, a seguinte ;l 
contratagao: POSTO MEGA LIDER - EPP - CNPJ: 23.549.986/0001-34, Objeto: | 
ContratapSo de empresa especializada para fomecimento de combustlveis (gasolina 
comum) atender a demands da C&mara Municipal de Lapdo. - Mircio Greik Belarmino de 
Castro - Presidents da Comissdo.

f?••I £irj

iii. iJi
!. i?

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO ;i;!I-*,Processo Administrativo n°. 003/2021
(..•j!Disoensa de Licitacao n°. 001/2021

rlil'i'
A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, loma publico quc ratificou/homologou ; jj 
em 14/01/2021, os atos praiicados pela ComissSo Pcrmanente de Licita9ao, na Dispensa de jl 
LicitagSo de n° 001/2021, em favor da empresa POSTO MEGA LIOER - EPP - CNPJ: !| ^ 
23.548.986/0001-34. Objeto: Contratagao de empresa especializada para fomecimento de j ;| 
combustlveis (gasolina comum) atender a demands da Camara Municipal de Lapdo. Valor J 
Global: R$ 6.000,00 (Seis mil reals). Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - ; i; ’i( 
Presidents da Camara Municipal de Lapao.

.-j

y

M
vj

• m':EXTRATO DE CONTRATO i,.i :!• L--:
DISPENSA DE LICITACAO 001/2021. CONTRATO N° 004/2020 - Contratante: Cdmara 
Municipal de Updo - CNPJ n0 16.250.755/0001-84. Contratada: POSTO MEGA LIDER - 
EPP - CNPJ: 23.548.986/0001-34. Objeto: Contratapao de empresa especializada para j j}i: 
fomecimento de combustlveis (gasolina comum) atender a demanda da Cdmara •,| 
Municipal de Lapdo. Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reals). Vigdncia do contrato: 
15/01/2021 a 31/12/2021. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidenteda j j|^ 
Camara Municipal de Lapdo.

ii! 3;!
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m;-;m:n
Certificagao Digital: WNUIDUH0-S3E1D3RY-HPT7C50P-CAVTN7SA 

Versao eletronica dispontzel em: http://doem.org.br/pl/ba/lapao
Documento assinado digitalmente conforms MP n°2.200-2/2007 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Braslleifa - ICP Brasil
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http://doem.org.br/pl/ba/lapao


ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE LAPAO 
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO CNPJ: 16250755000184

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 01210001 ] Janeiro/2021

FORNECEDOR

Nome: MEGA POSTO UDER LTDA - EPP 
Endereco: AVENIDA DARIO VILELA Compl: COM6RCIO

CNPJ/CPF: 23548986000134 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Lapao UF: BA

classificaqAo

Programa Trabalho: 012002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO 
A980: 2002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor Saldo Dlsponlve!
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 
SubElemento: 02 • COMBUSTiVEIS

77.861,88 6.000,00 71.861,88
T

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinaries

UCITAgAOi DIO0W2O21 /2021 • DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV. LEI 6.666/93 Tipo Org3o: MESMO ORGAO Identlflcador OrgSo;

CONTRATO: DI004/2021 / 2021 - FORNEC1MENTO OE MATERIAL Tipo OrgSo: MESMO ORGAO Identlflcador OrgSo:

HISTORICO

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS REFERENTE AO CONSUMO OE COMBUSTiVEIS PARA MANUTENQAO DE VElCULO OFICIAL 
DA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CONFORMS CONTRATO DE N° 004/2021.

EspecificagSo TotalNo. Unid Qtdel Unitario

1 COMBUSTiVEIS UNID 1,0000 6.000,0000 6.000,00

WSEIS MIL REAIS/// 6.000,00

Autorizo o empenho Oetpesa empenhada em credito prdprlo

Data: 21/01/2021 Data: 21/01/2021

NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA ■ PRESIDENTA VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS

[2919157:1101 :GovNel vers8o:2102162] Slstema da Informafflo do MUNICIPIO DE LAPAO Pag: 1 /1
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pfa. Braulio Cardoso. 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

CONTRATO N° 04/2021 
Dispensa n° 01/2021 
Proc. Admin. N° 003/2021

:
CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS QUE FAZEM A CAMARA MUNICIPAL 
DE LAPAO E MEGA POSTO LIDER LTDA5 CONFORME CLAUSULAS E CONDIQOES 
ABAIXO:

;■

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, ente de direito 
publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praga 
Braulio Cardoso, n°. 58. Centro, cidade de Lapao, estado da Bahia, representado, neste 
ato, pelo Sr. Presidente da Camara Municipal, Vereadora Nuvia Carlane Rodrigues de 
Lima silva e Souza, brasileira, Casada, inscrito no CPF/MF sob o n° 457.241.725-34, 
domiciliado e residente a Rua Antonia Gaspar, S/N, Distrito de Rodagem, Cidade de 
Lapao, estado da Bahia, de um lado, e de outro, a empresa Mega Posto Lider LTDA, 
inscrito no CNPJ n° 23.548.986/0001-34, situado na Avenida Dario Vilela, n° 200, 
Centro, Lapao-BA, Cep 44905-000 doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato por Charles William Gomes de Souza, Brasileiro, , comerciante, 
portador do RG n° 1012485803 SSP/BA e CPF n° 804.668.855-04, residente e 
domiciliado na Rua Rio Paraguassu, n° 35, casa, Recanto das Arvores, Irece-BA, CEP 
44905-000 assinam o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 
em conformidade com o que consta na Dispensa n° 01/2021, que se regera pelas normas 
da Lei Federal n° 8.666/93 e pelas clausufas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA^AO LEGAL:
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O presente fornecimento de combustivel e feito pela 
Modalidade de Dispensa, com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragoes.

1CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
.:i!

Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de 
combustivel (gasolina comum) para abastecimento de veiculo da Camara Municipal a 
serem entregues de acordo com a necessidade.

O objeto da presente dispensa de licitagao sera o fornecimento 
na bomba do posto em questao, a partir do recebimento da autorizagao de fornecimento, 
de acordo com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.

Toda e qualquer alteragao nos fornecimentos ora contratados, 
somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizagao da 
CONTRATANTE, atraves de termo aditivo, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°, da Lei 
Federal n°. 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, em conformidade ao art. 24, inciso IV 
da Lei n°. 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUQAO:
!&■
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Os fornecimentos, para atender a Camara Municipal de Lapao, 

visando as necessidades da mesma, serao realizados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por prego global, em datas a serem informadas para a realizagao dos 
referidos servigos.
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jPiCLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do presente contrato sera a iniciar-se no dia 15 de 
janeiro de 2021 e termino em 12 de margo de 2021, podendo ser prorrogado, mantidas 
as demais clausulas, desde que ocorra a completa execugao dos servigos, ou caso 
ocorra urn dos motives enumerados no paragrafo 1° e seus incisos e paragrafo 2° do 
artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente justificado.

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO:
• •»

O valor da presente prestagao dos servigos sera de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) cujo pagamento sera ate o dia 12 de margo de 2021, correndo 
por conta da dotagao orgamentaria especifica abaixo descriminada, que sera 
suplementada se necessario.

1i !:
li

2002 - Manutengao e Servigos da Camara 
3390.30 - material de consume

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas 
mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que fizerem nos servigos, 
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do artigo 65, II, 
Alinea “d” da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes. li

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao, com ou sem aumento do 
valor do contrato, devera ser justificada por escrito pela Camara Municipal de Lapao e 
previamente autorizada pela Sr3.. Presidente da Camara, devendo ser formalizada por 
meio de aditamento, que podera ser unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o 
prazo do contrato, ficando mantidas as demais condigoes contratuais. .

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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O pagamento do fornecimento de combustlvel sera efetuado, 
atraves de Nota Fiscal, ate o 30° (trigesimo) dia de cada mes, salvo por atraso de 
liberagao de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:

a) Entregue a CONTRATANTE, ate o trigesimo dia, o 
documento fiscal equivalente, contendo as faturas com o valor das publicagbes 
realizadas no mes. i

b) As faturas deverao ser apresentadas ao Setor de 
Contabilidade juntamente com a comprovagao das publicagoes efetivadas no mes, bem 
como a certidao de regularidade fiscal, para pagamento conforme nota de empenho.
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c) Fica desde ja estipulado que a CONTRATADA devera 
manter-se em dia com as contribuipoes fiscais, devendo apresentar mensalmente no ato 
do recebimento, as respectivas certidoes, sendo o pagamento pelo service contratado 
somente realizado com a comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA.
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Paragrafo Primeiro - O pagamento e condicionado ao atestado no referido 
documento fiscal, por servidor designado para este fim, bem como a comprovagao de 
regularidade fiscal sem debito da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo
CONTRATADA atualizagao monetaria na hipotese de atraso, prevista nesta Clausula, 
dentro do que estabelece a legislagao em vigor.

Nao sera devida pela CONTRATANTE a u
Fi

i

SETIMA - DA DOTA5AO, EMPENHO E CONDigOESCLAUSULA
DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE empenhou, em favor da 
CONTFtATADA, a conta da dotagao orgamentaria 2002 - Manutengao e Servigos da 
Camara / 3390.30 - material de consumo, para pagamento pela prestagao dos servigos, 
ora contratados, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) valor do custo total estimado 
do contrato.

illParagrafo Unico - A liquidagao da despesa respectiva far-se-a ate o 10° 
(decimo) dia util, apos a realizagao do servigo ora contratado e desde que a respectiva 
Nota Fiscal seja entregue a Camara Municipal de Lapao com pelo menos 05 (cinco) dias 
uteis de antecedencia e tenha sido devidamente atestado a execugao dos servigos pelo 
orgao competente.
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CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pregos ora contratados sao fixos e irreajustaveis, salvo 
as hipoteses do art. 65, II, alinea "d”, de acordo com a Legislagao Federal em vigor, e em 
caso de prorrogagao do presente contrato, os pregos serao reajustados de acordo com 
os indices fomecidos pelo IGPM ou qualquer indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO: -Hi
,!

A fiscalizagao e o acompanhamento dos servigos, ora 
contratados, serao exercidos pela Camara Municipal de Lapao, atraves de representante 
por ele indicado, devidamente credenciado.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao da CONTRATANTE e reservado o 
direito de recusar os servigos, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, quando estes 
nao estiverem sendo prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua 
adequagao quando nao corresponderem aos termos pactuados, nos moldes do artigo 76 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.
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Paragrafo Segundo - Na execu?ao do fornecimento de combustivel, serao 
obedecidas integral e rigorosamente pela CONTRATADA, todas as instrugdes da 
Fiscaliza$ao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES SOCIAIS: 14

A CONTRATADA e responsavel por todos os onus e 
obrigagoes concernentes as legislates comercial, fiscal, social, tributaria, previdenciaria, 
securitaria e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicaveis aos seus empregados 
que venham participar da execute dos services, ora contratados, respeitadas as demais 
leis que nelas interfiram, especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.
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Paragrafo Unico - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente 
sera efetuado mediante comprovagao a CONTRATANTE de quitagao com as obrigagdes 
decorrentes da presente clausula, vencidas ate o mes anterior ao do pagamento, 
inclusive ISS e IPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIWIEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato podera ser rescindido amigavelmente, 
por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para a Administragao, ou 
administrativamente, se ocorrer urn dos motives enumerados no artigo 78 e seus incisos 
e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposigdes do artigo 80 do 
referido diploma legal.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MULTA E PENALIDADES:

Case a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 
obrigagdes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, 
ao presente Contrato, ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da 
administragao da Camara Municipal de Lapao, em conformidade com o estabelecimento 
nos Artigos 77, 78, 86 e 87, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Advertencia.

b) Multa diaria correspondente a 0,1% (hum decimo por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso que se verificar na data prevista para o 
inicio e o fim do fornecimento de combustivel. A CONTRATANTE podera, ainda, aplicar a 
CONTFRATADA, multa administrativa, graduavel conforme a gravidade da infragao, nao 
podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 20% (vinte por cento) do valor deste 
Contrato, sem prejuizo das penalidades e de multa moratoria prevista na presente 
Clausula Contratual.
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c) A suspensao temporaria do direito de participar das 
licitagoes na Camara Municipal de Lapao, nao superior a 02 (dois) anos e impedimento 
de contratar com a Administragao, a ser estabelecido de acordo com a gravidade da falta 
cometida, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.
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d) Declaragao de inidoneidade, quando a empresa 
adjudicataria nao cumprir as obrigagoes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
culposa.

■:

e) O atraso injustificado no fornecimento de combustivel 
constitui motive para a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
periodo igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 
direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 
CONTRATADA sujeita &s penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragdes.

i

::
hi :!

;■

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilegio, 
elegem o foro da Comarca de LapSo-BA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente contrato.

■•hiE, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 
produza os devidos e legais efeitos.
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Lapao-BA, 15 de Janeiro de 2021

Camar'a Municipal de Lapao 
CNPJ n° 16.250.755/0001-84

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente
CONTRATANTE
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JMega Posto Lider LTDA
CNPJ n° 23.548.986/0001-34 .

Charles William Gomes de Souza - Socio Administradou^V^
CONTRATADA ,
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Testemunha 1:
RG: .$7)90S -^3 X ^
CPF: tf.Q ^

Testemunha 2:
RG: JO. SC*. {*£ -S A 
CPFt-n^-A O G
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