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Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

EXERCÍCIO: 2020 

í ...• 
! L _____ _ 

1 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 2916 

CREDOR: COMERCIAL CIRÚRGICO NOVO TEMPO EIRELI - ME 

1 VALOR BRUTO: R$ 3.600,00 1 

[RETE~_ÇÃ_O_: _________ UR$ 0.001 

Dotação Código Especificaç~o e Detalhamento da Despesa 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATividade / Projeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Sublemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

1 Nome da Cc'lta 1 Doe. Nº Valor! 

r Fo~te de recursos: 14 Transferências do SUS 
1 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltda. (71 )2101-3600 - www.simweb.srv.br 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenho: Nº: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

At1v1dade l p.-., ..o· - . 

Elemento: 

1451/2020 

2244/2020 

02.11.02 

10 

122 

3390.30.00 

2916 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

Material de Consumo 

Subelemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: COMERCIAL CIRÚRGICO NOVO TEMPO EIREU • ME Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO 1050 - CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 14.896.908/0001-30 Doe: 
Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

Cidade: IRECE- BA Processo nº: PPRP011-2020 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is) hospitalar{es) para auxiliar no combate e 
disseminação do novo carona vírus neste Município. 

Liquidação da nf nº 2862 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO:R$ 3.600,00 

RETENÇÃO: R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ 3.600,00 

Pague-se: Foi paga a importância autorizada 
A quantia de RS 3600,00 CIG 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 
Tres Mil, Seiscentos Reais Contábil: 1.1.1.1.1.19.1000.3~ 

Nº Cheque· 122101 1 
: 

' 
EM: 21/12/2020 

i'J~ 
21/12/2020 

-~-- ···--· -- , LL ... __________ 
'-red5".c· ,~: S''-

' 
869.106.985-68 

1 
555-72 

' 
Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 3600.00 ( Tres Mil, 
Seiscentos Reais ) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 

Código Banco Agência Conta Descrição Documento 

Código BANCO DO BRASIL 1696 -9 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 122101 

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/_ 

SIMWEB - Serviços de Informát'lca Ltda, (71\2101-3600 - \'J\'N•.s1m1..,eb.srv.br 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2244 I 2020 Empenho Nº 1451 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde 

SubFunção: 122 Administração Geral 

Programa: 0050 MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ Projeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Sublemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: COMERC1AL CIRÚRGICO NOVO TEMPO EIREU - ME Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO 1050 - CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 14.896.908/0001-30 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Cidade: IRECE- BA Processo no: PPRPOll-2020 

Banco: 1 
CAIXA 

1 Agência: 1 780 Conta: 1 C/C2919-6 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is) hospitalar(es) para auxiliar no combate e 
disseminação do novo carona virus neste Município. 

Liquidação da nf nº 2862 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 3.600,00 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ R$ 3.600,00 

Tres Mil, Seiscentos Reais 

Declaro que o(s) material(is) foi{ram) Declaro que a despesa relativo à 
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio nota de empenho supra está liquidada, 
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) podendo efetuar o pagamento 

EM: 11/12/2020 EM: 11/12/2020 

(~Silva Magalhaes 

. t._4· . . r 

Rosani Araujo Barbosa de Souza 

Servidor Servidor 

047.290.015-32 003.487.205-13 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltda. {71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Empenho Nº 1451 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde 

Subfunção: 122 Administração Geral 

Programa: 0050 MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ Projeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Subelemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Saldo Anterior da Dotação Valor do Empenho Saldo Atual da Dotação 

246.945,64 3.600,00 243.345,64 

Credor: COMERCIAL CIRÚRGICO NOVO TEMPO EIREU - ME Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO 1050 - CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 14.896.908/0001-30 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de Preço 

Cidade: IRECE- BA Processo nº: PPRPOll-2020 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is) hospitalar(es) para auxiliar no 
combate e disseminação do novo carona vírus neste Município. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 3.600,00 

Tres Mil, Seiscentos Reais 

Autorizo o empenho da Declaro que a importância supra 
despesa supra mencionada foi deduzida do crédito próprio 

EM: 11/12/2020 EM: 11/12/2020 

Fredson Cosme Andrade de Souza lose&:;= 
869.106.985-68 Servidor 

Prefeito 031.541.975-08 

SIMWEB - Serviços de Infonnática Ltda. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



Emissão de comprovantes 

~lSBB SIS':'EY1A DE INFOR.'1ACOES BANCO DO BRASIL 
J:.12 .c.'J-<.v A:JTOA':'ENDI:v!EN'::'O - 09.31.12 
1696901696 SEGUNDA VIA 0001 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
CO:>l?ROVAN':'E DE 

TED ~RANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 
CLIEN~E: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 16.559-X 

i'lNAl~llJAfJE: 01 CREDlTO EM CONTA 
r<.C::VlE'?ENC'L Si>, 292205 r:-1s CUS':'EIO Si.JS 
SANCO: 1~4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENC:A: 0780-3 - IRECE 

FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRE 
C?FICNPJ: !4.896.908/0001-30 
VALOR: R$ 3.600,00 
DEBI:'O EM: 21/12/2020 

:::;::;C:J'.'1ENTC: 122101 
AU~EN~ICACAO SISB3: 5.925.4F9.4A4.5El.E85 

83382109253591301 
21/12/2020 09:3115 
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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
C:\PJ: 16A45.876/000l-81- Rua - Eronides Souza Santos, 55-Vlulungu do Vlorro- Bahia 

Tel.: ("4) 3643-1076 Fax: (74) 3643-1230 e-mail: prefeitura.mulungudomorro@;hotmail.com 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA 
AUXILIAR NA PREVENÇÃO E COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 



e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIREU 
CNPJ: 14.896.908/0001-30 

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 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo. para 
todos "s 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 nº 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 nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:3841 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/02/2021. 
Código de controle da certidão: 86CD.BCA2.FF4F.A383 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



30/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~li~ 

CAIXA 
Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 14.896.908;0001-30 

Razão Social: COMERCTAL CTRURGICA NOVO TEMPO LTDA ME 

Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO 1050 I CENTRO I IRECE I BA I 44900-000 

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 Servico - FGTS. 

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

Validade:l9/11/2020 a 18/12/2020 

Certificação Número: 2020111904541692080358 

Informação obtida em 30/11/2020 09:39:57 

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

httpe. //con&u lta-crf. ca i)j&. gov. br/ con& ultii crf lpeg a i;/con a u ltiiE mpregador. j& f 111 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 14.896.908/0001-30 
Certidão nº: 23978295/2020 
Expedição: 22/09/2020, às 08:15:48 
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.896.908/0001-30, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e JUriaicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Cü\ER\O DO ESTADO DA BAHIA 

SFCRF 1 -\RI\ I> \ F \ZE\fH 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva con1 efeito de Negativa) 

:·Erroitida para o~ efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidào Nº 20203807250 

('O\IF.Hl 1 li ( IH! Ht,JC.\ '\U\ O TE\IPO FIHJ<.LI 

",:",~·i\,·· ,, :::r-....i.1 

i108.".' .. 6.91U 14.~9b.908 UU01-3U 

, 1· '" •' -.,-~-:: ·e-·:::.'_ '.'COS d'"'""., 1t'Jc; a '.1111n1s•.rc=icos ~cY estc-i Secretar.CJ cu_1é1 ex1g.C'111daae en: c··tr 1--1· --,.--1 ""'-~ 

r.;rese:1:E: ct-;~118,~c Pos1t.va o eleito ce i\egat1va 

Esta c,_;r:1dão englobu os Géb1tos referentes a todos os estabelecimentos do contribuir.te ir·, ;'.us·, e ·jS 1r·,:;c~ ·.os na 
íl ·i;Ca At ... a DE- corn;:ictG•1r:1a dél Procuradoria Gera; do Estado. ressalvado e d1re1to da Fé1z1-o' -:·1 P ;t,.;,L-cl _--:L; =:s'.ac::: -~~1 

Sa~;." ~ ,"Jbrar c:;ua.squer outros Ceb1!:Js qJe vierem a ser apurados 

L·' \,Ja c--r -~' -:;:· 2ü2 1• ~o:·fo·rne Portar.ar: 9íô,99. sendo va11da por 60 aias. cont'-ldcs a;,:,:' :1a .,::;.'.é:: ;:ç i'~ª 

tnliSSào 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

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

\:a11de c0rr ci <J;:·esentação cor'~unta do cartáo original de inscrição 10 CPF oL: ''C- '.=:".JPJ Cci 
Secre:arici ua Receitei Fe\Je:al de Mrrnsteno da Faze1déi 



1a::ua ão Web: 

·,., ;c1 MUNICÍPIO DE IRECÊ '.· 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data Impressão G5 • · : :: : 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
Nº 0000308512020 

Emissão: 2111012020 

Validade: 1910112021 

COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO E/RELI - ME 

CGA: 000.007.8081001-80 

CNPJ: 14.896.90810001-30 
CNAE: 4644-3101 

AVN PRIMEIRO DE JANEIRO, 1050 

COMERCIO 

CENTRO 

44. 900-000 - IRECÊ, BA 

CM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÀO PROTOCOLADfl 
NESTE ÓRGÀO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PUBLICA MUNICIP/\i 
DE INSCREVER E COBRAR DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS 
CE:RTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER O<., 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO. VERIFICOU Sl 
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS A INSCRIÇAO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO 

·1.·ww 1rece.oa. ov br 
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End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 - Tel.: 74 36431076 
CNPJ n216.445.876/0001-81-CEP nº 44.885-000 

·• MULUiGü 1 
DO MORRO 
-------~ 

·-·. · . 

. . .. 

PROCESSO ADMlNISTRA TIVQ 
NQ. 010203/2020 

.. 

PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº~·. 

003/2020 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de combustíveis e derivados de 
petróleo nos Municípios de Mulungu do Morro e Ipirá/BA para 
atender a demanda da frota de veículos do Município de Mulungu do 
Morro/BA. 

DATA DE ABERTURA: 20 DE MARÇO DE 2020. 
ÀS 15:00 HORAS 

-
i 

-.. .. 
i 



ESTADO DA BAHi/\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos. 47-Tel.: 74 3643 1076 
CNPJ no 16 44) 876/0001-81-CEP n° 44.885-000 

ATA CONTRATO Nº. 126/2020. 
Pregão f\-esencial Para Registro de Preços Nº. 003/2020 

Processo Administrativo nº 010203/2020 

s 
MülüNGU 
DO MORRO 
-~.-.,,,,J. • ._,. .. __ .- .... ~·-!.,~ 

O MUNICÍPIO DE MlJLUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurídica de direito público, 
situado na Rua Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Muíungu do Morro/BA, CNPJ sob 
o n' 16.445.876/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme 
Andrade de Souza, d0ravante denominado de MUNICÍPIO e a empresa POSTO 
MULUNGU L TOA, CNPj nº 73.740.748/0001-02, lnscnção Estadual nº 38.224.551, 
Inscrição Municipal n'' 34.00012'1, estabelecida à Rua Artônio Carlos Magalhães, 152, 
Centro, Mulungu do MorroíBA, neste ato representada pelo Sr. Airton Costa dos 
Santos, portador d::i RG nº. 00.463.875-10 SSP/BA e CPF nº 025.791.545-15, 

1 doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei 
Fede~al nº8.666/fl3, ccr.i as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº8.883/94, Lei 
Federal nº 10.520/2002 '-' demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado 
da licitação na m;idalidõc!e PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 003/2020 , do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de compras 
parceladas, por preço:;. unitários, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, obedecidas às :1isposições da Lei nº 8.666/9 3, suas alterações posteriores e 
as condições seguintes: 

C'..ÁUSULA 1 - DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 - Através da prese'lle ela ficam registrados os seguintes preços para futuras e 
eventuais aquisiçô:"s d"' combustíveis e derivados de petróleo no Mu'licipio de Mulungu 
do MorrolBA para ~.tE:ncJ-:c:· a demanda da frota de veículos do Município de Mulungu do 
f\1orro/BA. a ser !o:necido de forma parcelada, nos termos da Proposta de Preços da 
Promitente Fornecedora. conforme abaixo: 

~[---. ---º;~r~Çi;- --- 1 und. 
i 1 ! Gasolina par:: rv« ores ce Uso 1 Litros 

Qtde, 1 Marca jv. Unit. T V. Total 
1 i 1 

80.000 Tdc 1 4. 73 i 378.400,00 
1 1 Auton"';otivv, Tipo (:c1i'Ur•, 

!---~oli~OJ pa1~-~-o~~~esde Us~~t --1 
2 

j Autcmot•vo, ripo J.~~1t1~~~ª--- __ L:'_~os-+-, _2_5_·º_ºº Tdc 

i-----1 
4,75 1 118.750,00 1 

: ~ 1 Óleo Diesel para 1Votores de Uso ! 
·J : Autornotivo, Tíoo ~l5Ci0 

1----1 - - --- . - . -- ----
i i Álcool para iv1ol.-1r8s de Uso 
1 4 1 Autornotivo, ·; .po C.omurn,: 

Litros l 100.000 j 

--1----
1 

i 

U'.ros 1 20 .000 
: 

Tdc 

Tdc 
: i H1draiado. !-----:----·--------- . ------ -----· -

1 5 
· O!eo Diesel p3'5 1-Aotmes de Uso 

1 

~-- 1---

! 180.000 I Tdc 
1 : ,l>,uIOf"i':OtllJO. -1.•00 ~;1J 

litros 
. ----·--- ·------------- -'---· 

l 1 
1 1 

3,65 .1 365.000,00 j 
! 

3,68 73.600,00 
! 

1 J 1 
3,75 675.000.00 

~ 

1 

·-
j 

• 
1 



... ~·d'..;41 ........ ,._ ~ ... 

-
··~""'-"'"' , 

. 

. 

. 

-...•.L 

ESTADO D/, Bt,HiA 
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~ 

MÜLÜNGÜ 
DO MORRO 
'1'-. ..... -.• . ·.,..··~-.- .. ,,_,_,,,,.,_,.-

• 

. Fluído sintético de alto ponto de i F i 1 
b r _ . t rasco 1 :_t 

6 : .. de uf1çao, perda L'So ·?.~ams1sboermdas de 5001 130 B.o._s_h---;~1-4_._º_º~_1_._ª_2º_·º_º____, : e reios a isco cu ' e 
1 

\ motores automo!ivos. . m \ 
,___ _ _,_i ~Ó-le-o Lubrificante Multíviscoso i 1 

1 para motores a ga~.olina de alta ! [ 
7 1 potência, 11º 20 W50, · Litro 450 1 Dulub 

superalimentados, que operam 

com cond:çõcs se.er8s. -----t-.: --+-. ---~-- --~ 
i Óleo lubrificante para : B ld 1 

8 j engre.nagen; .- de máquinas: 01ª20~ 1 . 60--+j GT - Oi! 1' 

; pesaoas, n .:10. . 

1 Óleo Lubrif1cant€ .. -1J,u1tiviscosoi . ! 
1 para íl1oiori:::; a diesel de alta i Balde 

9 1 • ~ • o 40 ' · pmenc1a, n , ; com 

13.00 5.850,00 

f-----
l 

1 

' 

267,00 16.020,00 

70 Shell 21.000,00 j 300,00 
superalimentados. cue operam i 20L 

1 

'-----. ~"'~J'oS-ºi'~~~~:n~:;e~:~~ . sistema 
11 

Balde +-
~ 

••• 1 O 1 h~d~áuiico de máauinas pesadas, com ! 40 ! Dulub 
: n- 08. . 20L 1 

170,00 6.800,00 

• 

·1·" z-~"-_ . 
--- " 

• • 

.-1-1-+i o~· leÕ- Diferenciar para Cai:<a de ! Balde 3~ GT - Oi! 1 
'---~archas nº í40 I e/ 20L __ _;_____ 1 

269,00 1 
__ __j__ __ 

1 

8.070,00 

! 1 1 Balde 1 ! i 
12 ! Graxa lubriiic~nte c/ 20 25 i Unigrax 1 230.00 ; 5.750,00 

' Kg ' . 1 

~,Óleo Lubrif1cant'" Multiviscoso r~ -----
1 
-------t-·· -

, ; para motores a diesel de alta , : 1 1 

1 13 i potência. n" 40, · Litro 250 Dulub 13,00 , 3.250,00 
! 1 superal1me~tados, que operam 1 j 

com cond1çoes sevE<ras. . , _.;........._ __ ,____ -+' ____ _j 
14 1 Óleo lubrificaP!e para motocicletas ; Litro 90 1 Dulub 13,00 _/ _11_?0,o~ 

i Gás GLP, aox,didonado em 1 
15 : botijão de 1'.lkg ,;,, acordo com a: UND 

: nmma brasileira A8;\T l~BR 8460. ' 
1-----· 

i Botijão de qás 1 3kg vazio de 1 

16 i acordo a norma brasileira ABNT ! UNO 
l N8R 8460. 

900 

11 o 

! Brasil 63 00 ; 56.700.00 
1 Gas · ' · ' 

-1,-BGra~sil ·, 16~, 0~7-6~~-as 1 . 

J_ V. Total~/ 1.1s4.1so,oo 1 

1.2 - O preço eslimE1·:Jo correspondente ao objeto contratual são os constantes da 
Proposta de Preços 1.i<J Prornitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, 
cujas olanilhas c~•nst1L;•,!J71 os anexos integrantes deste instrumento, devidamente 
rubricados pelos rqm:.s.<or.tantes das partes contratantes, ou seja: R$ 1.754.780,00 (um 
milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais), referente 
ao lote 01 - Mulungu do Morro. 

1.3 - As quant1d8d8s r;onstantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
~ adquiridas oelo M· •nic'rio. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa a~~ 

1 uil~ 

1 

1 

1 
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identificada, media:-ite emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE EMPEl\::-~c :v,~ilda cc-mo ordem de fornecimento), de acordo com o disposto 
na presente Ata e nc edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, 
de acordo com as nee;essidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de 
carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito. 

CLÁUSULA li - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente E\ta r!e Registro de Preços terá validade será de 12 (doze) meses, 
contado a partir d2 3ssinatura, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado, de acordo t.or"'. a previsão legal. 

2.2 - Nos termos do art. 15, §4ºda Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
n' 8.883/94, dumnte o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município 
de Mulungu do Morro não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu 
interrriédio. os ma:eriais retendas na Cláusula 1. podendo utilizar, para tanto, outros 
meios, desde que :ien:1i'1cos em !e1. sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie à e'T'presa detentora. 

' 

1 

~ 

_ 2.3 - Em cada aquisiç3o decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as i 
1: cláusulas e condi7ões constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de • 

Preços nº003/2020, q~1E• a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de !r.'lnsu•ç3c. por ser de pleno conhecimento das partes. 

• 
2.4 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos, após o pnzo oreestabelecido neste Edital; 

b) :ncorrer em atras:i decorrer;te de defasagem da entrega da qualquer item 
adjudicado. em reuçâD do cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 
relativF.s ac t·er:eb::nerto do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo 
global: 

c) falir ou dissolver-se: Gel 

d) transferir, no tod<: ci: Grn ')arte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA !li · DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado até o 5°. (quinto) dia útil, do mês subseqüente a 
entrega e confer~rici::i d2s quantidades solicitadas pelo Município; 

3 2 - Para pagamc1tc. ;: ~,-,.,presa deverá apresentar à Secretaria competente, a nota 
f;scal eiou fatura do(s) proauto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo~enho, 
devendo ssr erqit0;, crn rio1õ1e do Município de Mulungu do Morro. 

;(lL 

~ 

1 •• 

.. ~ 
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3.3 - Além da nott! fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) 
devera(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os 
seguintes documentos: 

1 

3.3. 1 - prova de regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 1-.-

• Ativa da União e Cortribuições Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita 
_-:.1 Federal do Brasi1• com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN nº 1.751, de 02/10i2014; 

• 
3 3.2 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 

3.3.3 - prova de regularíd:Jde relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), emitida pelo Trib:mal Superior do Trabalho - TST. 

3.3.4 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Estadual e 
Municipal 

3.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da pena!ôdade 

· •t 3.5 - ü CNPJ da D-~tnntore da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

• 
3.6 - Nenhum pa'.J8m'é'nto será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação de quaisauer c'brigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidades ou in;idirnrlência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

3.7 - Nos pagamentc:s ;eali?ados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% 
(cir:co décimos por cEn:o) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção 
monetária pelo índice !NPC, pro rata dia. 

CLt..USIJLA IV -- DA ENTREGA E DO PRAZO 

~ 4.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) sera de no máximo 5 (cinco) dias, após o 
- _ 1 receb',mentc da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria competente. 

4.2 - A empresa fornE'::edora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a 
entrega do(s) produto(s) foi feita, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento do(s) proj1.Lls). 

4.2. 1 - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem cabera conferi-lo e 
lavrar Termo de Rei::ebimento Pro'1isório, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do mesrnc com as exigências do edital. ~ 

1 
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4.3 - Caso •J obj~to nrb 0:;teja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
não o aceitará e lc.vrar.3 termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

4.4 - A Secretaria terá o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para processar a 
conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou 
notificando a DETEt--!TORA DA ATA para substituição do objeto entregue em 
desacordo r.om 28 especificações. 

45 - O reç.ebirnentc !:lrovisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
DETENTORA DA ,~TA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada 
a substituir, no todo º'"' em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorrecões. 

. i 4.6 - t--!a hipótese da nÊ10 aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no ato da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 
24 horas. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5, 1 - Do Município 

5 1.1 - Atestar o e~e!.ívll recebimento definitivo do objeto licitado; 

5.1.2 -Aplica a PF1.0M1NE.NTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, 
necessária à oerfeita execução do Contrato; 

- 5.1.4 - Efetuar o pqg:~""w1to a C-'Jntratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
1 

Fiscal no Departamento de Tesouraria; 

5.1.5 - Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção; 

5.2 - Da Promitnnte Fomecedora 

5.2.1 - Fornecer 0 C"!y~'º desta licitação nas especificações contidas neste edital, 
conforme as norn'as estabeiecidas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP; 

5.2,2 - Se:"ío de 1meir2 responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, ;sentancb e ML•nicipio de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou c·brigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, 
ações de resoons2.bilichrle civ!I e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer 

• tipo de dernand2. 
1 

1 

1 
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5.2.3 - A err;presn <>S3l;n1e o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto 
da presente ata, ccn pe~ft:ição e acuidade. 

5.2.4 - Deverá a ern1::resa manter atualizados os pagamentos decorre1tes da 
contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando 
a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser 
vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e 
prev1denci<'lrias lhA ?ssequram. 

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
cauo:ados ao Municípi'.' ou a terceiros. provocados por seus empregados, ainda que 
por omissão invo!untári'!. devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências 
necessárias para o ress;:ircimento . 

5.2.6 - Deverão ser pre-s!ados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo Municíoio. e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.2 7 - Manter. durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

5 2.8 - Aceitar, nas :T1nsmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
f:zerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 
25% (vinte e cinco por s~r.to\ do valor contratado. 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

a 6.1 - O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
for;11aliz2dos !-'ela emi~<0.'io e retirados da Nota de Empenho pela detentora. 

€.2 - A detentora da pr2sente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos 
os pedidos efetuad::is L1urante a vigência desta Ata, mesmo qi.le a entrega deles 
decorrentes E:sti'tEv· prr,,is'.a para data posterior à do seu vencimento. 

6.3 - Toda riquisiç~~o de.1erá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, 
a qual deverá ser feita s:;-·wés de f\Jota de Empenho. 

6.4 - Toda e q11aiauer ::ritrega de material fora do estabelecido neste edital, será 
ímediatarn"!ntl'' :11:·.t1f;c.Jdc; àis) lidtante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
sub:>tituir os rnatw•2is. e que :?.rá(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por 
sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

i 6.5 - O objeto deõtE. li"itacilo será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consaar.te o disposto no artigo 73, inciso li, alínea "a", da Lei Federal nº. 
8.66€/93. com as ;ilternçiies ir~troduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e 
cierr.ais nci~íl18S /)t; r t~ner:'."~~$. 

1 
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CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

o a 

. 
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7 .1 - Pelo inadi;nplem&nto das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de con:rntante, as Ecitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
perialidades: 

7.1.1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar ccr>, 3 Ad:,1ir :~tração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre 
o valor estimado da contmtação; 

7.1.2 - Deixar de ma..,ter a rropos!a (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 

7.1.3 - Executar 0 coPtrato com irregularidades. passíveis de correção durante a 
execução e sem pr'ljd::o ao resultado: advertência; 

7.1 A - Executa'" o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 
os quaL> ser.3 conc;ir:!erndo como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado do r:ontrato; 

7 1.5 - lnexecucão oarc;31 do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
,!\dministrar,ão pe!o oru70 de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimp!ido do contrato; 

7.1.6 - lnexecuç20 tm3: do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
AdrT1inistraçao pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

7. '.. 7 - Causar ;;rej1.•iz1:: r-1aterial resultante di~etamente de execução contratual: 
der:.iaração de :nid~:·r.e (pce sumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administrnção Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atualizado do co11•1·3tc· 

7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CL.\l!SLtLA vm- DO ~EA.JUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços 0•.!e vi~,'em e r,onstar da .A.utorização de Fornecimento (ou instrumento 
equ:•1a!er~!e) pod~''fo s.:;r revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, 
nos termos da legislaçao em vigor, conforme Art. 65. letra ''d", da Lei Nº. 8.666, de 
2116'1993 e legisir~çi'!o subseqüente . 

1 8.1.1 - Os ;•rfo'ço: unitários poderão sofrer variação, conforme preços 
médios mensais dos combustiveis no Estado da Bahia, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo - to,NP. 

1 
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ES:ADO [1t. 8AH1i'. 

PREFEITURA MUrJICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 

End.: Rua Erc~ides So~za Sar.tos 47 -Te!.: 74 3ó43 1076 

CNPJ nº 16.4.15.876/0001-81-CEP nº 44.885-000 

1 8.2 - Fica ressa\isdii :; possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face .::.'l :.:;;;e~;eni•~'ncia de norm2s federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração cios preços. comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
.'T1anter o equilíbrio eccnôrnico e financeiro da avença. 

• 
' • 

• 

8.3 - A Administração !v1unicipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade 
coíl' os p::iri'lmetros oe pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações 
conjunturais prci\'0r:2rcT 2 reduçi'lo d".ls preços praticados no mercado nacionaL sendo 
qJe e novo preço fixerlo seré. v<0!ido a partir da assinatura da Ata pelas partes 
interessadas. 

8.4 - O preç<J, quando 2tua!izado, não poderá ser superior ao praticado no mercado . 

CLÁUSIJU~ IX - DO CAMCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente l\ta de Re~istro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Adm'nistração, quando 

9.1.1 - A deten1or2 i:âo c1m·::irir as obrigações constantes da Ata; 

9.1.::: - A c!e'.ento;-a n~o r.ot:rar qualquar Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceit3r sua justificativa; 

9, ', .3 - A dcotenror2. aer causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a (;(ilt':río da Administração; obseNada a legislação em vigor; 

9.1.4 - Em qualquer das h:póteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decr,rrente de reqistr:' ce> ve(ps, se a:,sim for decidido pela Administração, com 
obser1ánc!â fJas c'iJ;JS~,;ç·(}es legaís; 

8.1.f, - Os f'''"çcs :·80is\ra:::!os se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, 
e a detento'2. r.ãa ac-.at2.r a re';is8o do~ mesmos; 

9.1.E> - Per razõe!> de :r~teresse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
.A.d n: rnistrnçii ::i. 

9.2 -- A comunicaçã:::> cb cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
,;e1 sr:;~â feita ,;~x c::r1·e,~po~1dêr.cia com aviso de recebimento, juntando-se o 
r:om1)rovan!e ó'O pro"'~ºSO grJm•nistrativo da presente Ata de Registro de Preços. No 
caso de ser ignorado. incerto ou 1nacessíve! o endereço da detentora, a comunicação 
se"'' feita •:o:· public~·>)·~ no DiMio Oficial do Município, por 2 (duas) vezes 
consecutiv2s. considerando-se cancelado o preço registrado a partir da ultima 
publicaçao. 

1 
9 3 - Pela drotenora c:J21rido. mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
imr:--:>ssib1lit2da de c:.n~·~Yi:· as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a 1uízo 
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da Administração, qu,~ndo comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas íl(J <11t 73, :~:t:i~·:i'' )~Ili a X\/1, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal nº8.S83/S4 . 

9.3. 1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias. facultada à Administração a 
aplicação das penalid;:;des previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do 
pedido 

CLÁUSULA X- DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 - O objeto desta !>.ta de Registro de Preços ooderá ser requisitado pelos órgãos 
desta .A.dmin!straç'io, :itravés do Setor de Compras . 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

11.1 - As comu":icc.ç.ii~:3 e;itre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata. serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUS'.!LA X!I ·DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12 1 - Os recursos or<:.amentt.rios para r.obrir as futuras despesas decorrentes desta 
Ata de Registro de ~·'reços, serão alocados quando da emissão das Notas de 
E:-npenho 

CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13. 1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação 
nE. modalidade Pn?aec 0 resendal nº 003/2020, oriundo do processo administrativo nº 
0'0203i202.0, '.!e• 'ipc, ME!-JOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 

1 

1 

PREÇOS. _ 

13.2 _ Integram estr \t0, n ed't2: dJ Pcegão Presencial e a proposta da empresa 1 
1 POSTO MULUNGU L TDA. classificada em 1 ºlugar no certame supra numerado. . ~ 

13.3 - Os caso.o omi:;sr.•:o. seriie: reso!vidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. 
alterada ps'.2 Lei Fedor:•: ;iº 8.&3:"i94. pelo O&cret::i Municipal no que não colidir com a 
primeira ,, nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 

gerais de direito. 

CL.ltUSULA XV - DO FORO 

,,, 1 - As ;:iarte e!"f:'em o fom da Co•narca de Morro do Chapéu - BA, como único 
corr>rietente para c:irirri!· ciur1isc1ue· ar.ões oriurdas desta Ata . 
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E, por havera111 assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas 
testemunha~. c.hE:b::.i. 

____ .. ---------.. 'iüi'N1cl?iõoE'-
i:; ep Sr. Fred n Cosme Andrade de Souza 

Rep. Sr. Airton Costa dos Santos 
PROM!TEMTE FORNECEDORA 
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