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OCESSO DE PA$AMENTO Nº: 

.,,, 

EXERCÍCIO: 

3107 

1 ~REDOR: POSTO MULUNGU L TOA - EPP 

1 VALOR BRUTO: 

1 RETENÇÃO: 
1 

i 1 ~ ,;')i '"[' ;(): 

i 

' - ' 1 

otação 
1Código Especificação e Detalhamento da Despesa 

~nidade: -, 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2020 

R$ 12.260,50 1 

R$ 0,00 
1 

~-~ 1~ ~ .. -ç --~r; 

.ltrividade / Projeto: ;21ss Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 
'~ 
itiemento: : 3390.30.00 Material de Consumo 
~ 

§.!biemento: : 3390.30.02 Combustíveis e Lubrificantes 

fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

' ancc Conta nºf Nome da Conta Doe. Nº Valor 
-----~----+----------------+-------f----------4 

,, ,. 

~ 
' " • . 

-, 
), 

SIMWEi:.. SeMcos de Informática La!a. (71)2101-3600 - www.slmweb.srv.br 

R_$ 1? 'f~0-50 

.1 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenho: Nº: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função· 

Progrania: 

Atividade / Projeto: 

Elemento: 

Subelemento: 

Fonte de Recurso: 

1500/2020 

2369/2020 

02.11.02 

o 

_,u_,_ 

2158 

3390.30.00 

3390.30.02 

14 

Credor: POSTO MULUNGU LTDA - EPP 

3107 I 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

.·1-..-1.. .• ._ .... u1..r f"1Ur<.H.U ,:,AUüA\lt:l 

Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Combustíveis e Lubrificantes 

Transferências do SUS 

Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ,152 - CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 73.740.748/0001-02 Doe: 
Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

Cidade: MULUNGU DO MORRO - BA Processo nº: PPRP003-2020 

HISTÓRICO 

Valor empen ::ic:c nesta :!ata -:i o ' !nder d>OSOAS .. ~ 2ot: 

" .- ::- 'f.:'· -rel._çac º 1cx _ 

Liquidação da nf n º 1820 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: R$ 

LÍQUIDO: R$ 

Pague-se 
A quantia de RS 12260.50 

r 

12.260,50 

0,00 

12.260,50 

Doze Mil. Duzentos e Sessenta Reais Cinquenta Centavos 

·-·--
Fredson Cosme Andrade de Souza 

Prefeito 
869.106.985-68 

s:r:ào de combustíveis oara uso em veiculols\ deste setor. 

ffoi paga a importância autorizada 
CIG 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 
Contábil: 1.1.1_1_1_19_10.00.33 _,. 
N~ CheaLe- 551696 I / 

1// / 

"/ 't lv ' JJ 
R eles Pereira 

sou reiro 
6~ '.699.555·72 

conforrne 

- () 20 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 12260.50 ( Doze Mil, 
Duzentos e Sessenta Reais Cinquenta Centavos ) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 

Código Banm Agência Conta Descrição Documento 

Código BANCO DO BRASIL 1696 -9 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 551696 

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

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

- - IC 



~ 

Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2369 I 2020 Empenho Nº 1500 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: 3390.30.02 Combustíveis e Lubrificantes 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: POSTO MULUNGU LTDA - EPP Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÁES ,152 - CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 73.740.748/0001-02 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Cidade: MULUNGU DO MORRO - BA Processo n°: PPRP003-2020 

Banco: 1 BB 1 Agência: 1 4184-X Conta· 1 C/C7942-1 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de combustíveis para uso em veículo(s) deste setor, confonne 
relaçào anexa e PPRPOOJ-20. 

Liquidação da nf n ° 1820 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 12.260,50 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

ÚQUIDO: R$ R$ 12.260,50 

Doze Mil, Duzentos e Sessenta Reais Cinquenta Centavos 

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) Declaro que a despesa relativo â 
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: 30/12/2020 EM: 30/12/2020 

~galhaes '-"~ 
Rosani Araujo Barbosa de Souza 

Servidor Servidor 
047.290.015-32 003.487.205-13 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltcla. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Empenho Nº 1500 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: 3390.30.02 Combustíveis e Lubrificantes 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Saldo Anterior da Dotação Valor do Empenho Saldo Atual da Dotação 

129.087,93 12.260,50 116.827,43 

Credor: POSTO MULUNGU LTDA - EPP Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ,152 • CENTRO Modalidade: 

CPF/CNPJ: 73.740.748/0001-02 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de Preço 

Cidade: MULUNGU DO MORRO - BA Processo n°: PPRP003·2020 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de combustíveis para uso em veículo(s) deste 
setor, conforme relação anexa e PPRPOOJ-20. 

Despesa vinculada a: Transferências do sus 

VALOR EMPENHADO 

R$ 12.260,50 

Doze Mil, Duzentos e Sessenta Reais Cinquenta Centavos 

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

EM: 30/12/2020 EM: 30/12 2020 

~ 
Fredson Cosme Andrade de Souza lo~_ms Anjos Silva 

869.106.985-68 Servidor 

Prefeito 031.541.975-08 

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



--------- ~ -------

31/12/2020 
169601696 

BANCO DO BRASIL 
SEGU~DA VIA 

10:47:03 
0001 

COYiPROVANTE CE ~RANSFERENCIA 
CE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

c.:_,1Etr;s: BA 292205 FMS CUSTEIO sus 
hGENC:h: 1696-9 CONTA: 16.559-X 

CATA OA TF.ANSFERENCIA 
NR. C<JClJY,ENTO 
VA:.,OR ':'OTAL 
****** TRANSFERI~O ?ARA: 

31/12/2C20 
554.184.000.007.942 

12.260,50 

C:.IENTE: POS':'O MU:...UNG'J :,TDA 
A~E:NCIA: 4184-X 
NR. cocu:.:EN'l'-:) 

NF...A:J~ENTICACAO 

CONTA: 7.942-1 
S51.696.0CO.Cl6.S59 

A.81C.959.192.8E2.B32 
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Consulta dl' autl'nticidadc no portal nacional da \F-t: 
"\\" .nfe.faJ:cnda.go' .br·portal ...,., uno SÉRIE 1 

-:-,.t-~(-'-~-.'-,-.-.-,-,-,-,-;,-·-.-.--~1-,-.-.-,-,-T-,-D-,-,-,-rx~,-,-ic-,-,-,--r-,-,;i-,---. L,-,-,-.--r_o_l_._H_A_1._1 __ ~ lr:(L_)~\ _-. 
ou no site da Sl'fa1_ --\.utori1adcffa 

J 73.740.748/0001-02 i J822455 i 129201322587262 3U 12.202009:11:19 
~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
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bilado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
C:\P J: 16A~5.876/0001-81- Rua - Eronides Souza Santos, 55 -1\lulungu do \Jorro - Bahia 
Tel.: r7•r 36•3-1076 Fax: 174136•3-1230 e-mail: prefeitura.mulungudomorro@'holmail.com 

Relação de veículos da Assistência Social 

VEÍCULO -·=+PLACA 1 COMBUSTIVEL : FAVORECIDO 

UNO 1 Assistência Soc:aí 
-·-----·---. 

CORSA CLASS1C Assistência Social 

1 CORSA CLASSIC OUJ - 0212 ÁLCOOL/GASOLINA 1 Assistência Sociai 

Relação de veículos da Secretaria de Saúde 

VEÍCULO PLACA COMBUSTIVEL FAVORECIDO 

NZB - 7323 ÓLEO DIESEL 

,;rv1t3ULr\~CIA JPA - 5477 GASOLINA Saúde --------------·--+--------+------------+---------------
: NTM- 0253 GASOLINA Saucic 

0\r~-sULANCIA- --------- 1 JPZ- 1534 GASOLINA ', Saúde 

ArJ BuLÀNc1A 
l:AM-BU LÂNC~--·-

i OUJ - 2570 ÁLCOOL/GASOLINA ' Sal1dc 
-~~--1-c-~~~~-----~--c~------------

1 OZF - 1923 ÁLCOOL/GASOLINA - Saúde 

1\f1,1 B 'J LÁ r\J CI 1\ 
,. AN18ÜLÂNCIA _____ _ 

PK0-2530 ÁLCOOL/GASOLINA S31jde 
-------+--------t~--~-------~---------------

PLJ-1213 ÁLCOOL/GASOLINA Saude - ---- ---- ------

r,,,_ICRO-ON'16US 
-------- ----+-P-~L~S-_l_B6_3~----t--Á,_L_CO.c_cO~L/_G~A~S~O~Ll_N~A----~ -~Sa~éd_c_· ______ _ 

PKU-2021 ÓLEO DIESEL (SlO) Saúde 
---·---------+~----~~---------------- -- -- -

• OUF 9165 ÓLEO DIESEL ScL1dc ~r,1SlJL,\\C·A ·--~:lr~~~l 

CAi\~IO~lFTE L 200 TRITON . -- -\-Pm-=9368-------+-o~' -LE_O_D_l_E-SE_L_(_Sl_O_)___ Saúde 

f\Mt1ROK ! PLW - OJ48 ÓLEO DIESEL (510) S::ljdc 
~---- ---------- --. ----j----------+-~-----~-----~-------·------· ·-
' V(i_:__\ RE:"J~~~T-~\''.AS~EK ":_?.'.:!l______ 1 Qº~' ~v_6 __ 2E_Bo~_r:,1~4·---1--Ó~L~EO~D_l~ES~E~L~(_s1~0~1______ sacJde ----------

1.\r}'.}LJL-'..~,'C!A ~,:-_. - - - • ~ ÓLEO DIE?_E_L~(S_l_D~) ________ s_;_,_.d_e_ -- -------

: . .:.:-,1:Nn:J~'.ETE ;:o_qD_:\:,r1G~~~ :-.:04 1 RCP-7A6_1 ___ ~_0_L_E_O_D_IE_S_E_L~(S_l_O~) ____ ~ Sciude _______ --

- - -----

ICULO VE 

M 
r-

ICRO-ÓNIBUS 

ICRO-ÔNIBUS 

-------·--
Relação de veículos da Secretaria de Educação 

PLACA COMBUSTIVEL 

NYS- 0476 ÓLEO DIESEL 

ozu - 9911 ÓLEO DIESEL 
-----· ----!"----

ÓLEO DIESEL/ ÓLEO DIESEL :CKO-·J:\JIB!_1S NZN-9152 
i-" 

i'J: 

-

'/! !CRO-é)r,J 1 BU_<.; 

-------- --

iCRO-Ó1\ii_;,_15 ,\1 

Oi 

ÓN 

---· .. -

,1sus 
--·--

IBUS 

fôN IBUS e-·, 
Uí 'JIBUS 

- - - -

-----

-- ------

·--.--·-·------
ôr '1 1.BUS 

-j --- --- --- ··--
(SlO) 

PLO - 7112 ÓLEO DIESEL/ ÓLEO DIESEL 

! (Slü) 

i NZf\J - "!483 ÓLEO DIESEL 

NYS - 6940 ÓLEO DIESEL 

NTR - 9609 ÓLEO DIESEL 

NZM - 7135 ÓLEO DIESEL 

' 
OUR·7353 ÓLEO DIESEL (510) 

PJC - 4345 ÓLEO DIESEL (510) 

--- ·--· -

FAVORECIDO 

Eaucação 

_ _J_ E_i:iuc~~~-----------
Ec,_r~Jção 

- ----1
-Educaçãc 

-- ----

__ EducJÇ~_~'---- __ 
taucação 

' Eoucaç5o 
Educação 

Coucdç5o -
Ecuccição 

- -

-

-
---

-

--
- -

- -

--
- - ---- .- - --- --- 1 - ··-- ·---- - -__ --f-_P_Jc_·_21_5_u ___ +-O~LE_O_D_lr?_E_L ",s __ ;_ü,_) _______ '·--_e,_,_-_-

' OZO - ti26S ÓLEO DIESEL (SlO) Eoucação (/'JlbUS 
··---+--------------+-~---~-~---------------

_-,;r,.1:0:,c-:-[ .:,.:-,·,E;f~O j OVB- 72ri7 ÁLCOOL/GASOLINA -- ----------------+--------+-~-~--------
UNO 1 OVB - 9129 ÁLCOOL/GASOLINA Eaucação 

[(_!:;~!'.''.~~~-o-,-E_-T!_:_c.2--0-C_T_R_IT-O-~--G-LS-. ----+-'IP~J~I _'-6-J'-1"s"'----+-ÓOCL'-'E"o-'D-'l'-E=SE-'L~l'-S"10-'1~----.,-,~_C~U-'C=d'-Çã~~-=--------==-=---===---_---

Relação de ve1culos da Secretaria de Infraestrutura 
1h-~~íCüLO ___ _ --=rPLACA COMBUSTIVEL 

r/i .--RO~ ! JAP 03809 ÓLEO DIESEL (SlO) -----··-------------+---------+~----~~------- ----· 
_ _j____ ÓLEO DIESEL P.ETROESCAVADE'1RA JCB 1 nfraes tr ut u ~a 

1.: f--_ '.~OlSC:i, \- ,\lJt= 1 !-\,.'.\ C/~ TERP. l LAR i ÓLEO DIESEL int:-Je:;truL;"Cl 
P/\-(AfÚ~tGAD-E!RA-- ----------t--1-------+-Ó_L_E_O_D_l_E_SE_L ________ í __ infraestrutura 

-----------t---------l-,-c-~cc--cc--c----~ 
c_-,:,Jvllí\iri.40 PIPA PJT 9200 OLEO DIESEL (SlO) lntratstr,.tu~J 

,__s;!ÇAM-BA_____________ OUV - 7713---+-Ó_L_E_O_D_l_E_SE-L~(~S-10~)-------i -:;froe-s-tr-ut~-ra ____________ _ 

, _Sr,ç;,,_rv_lc..BA_____ ----+--PJF - 5773 ÓLEO DIESEL (S10) lnfraestrut.1r<.i 

C~ÇA~SA ________ ------~P_JF_· _-_1_8_2_3 ___ ~_Ó_L_E_O_D_l_ES_E_L~(~S_10~) _____ ~1_nt_r_aestrutu_r_, ___ _ 

Relação de veículos da Secretaria de Admin'1stração 
-- -- ----------------· ---·-

VEÍCULO PLACA COMBUSTIVEL ----
:~C: ::_25 FC,\ NYH - 1558 GASOLINA 

~ UNC2 LOC~D(l __ _ BGY-5221 GASOLINA 
CC· ·_7_~ '-,\\ "' ' JLO · 4753 GASOLINA --

1 ÓLEO DIESEL (SlO) PKW - 6346 -------

' 

-

FAVORECIDO 

Aüf\:I 

ADM 

ADíV1 
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05110/202Ó 

Mll\llSTÉR;O DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIEHJTOS FEDERAIS!:: ,k, '3ÍViD'". c7r•j1 
DA UN!ÃO 

~'l!;'>:C:: f;;OSTO fJlULU~JGU LTDÁ 
(:<]~.e:~:; ~~-0.743/G00~-02 

Ressa'.vado e direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisque.- di'JÍd32 je 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viererr1 a ser Epuradas, é certificad':> qus
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários admin\stiados ·pe:a Secret3r!a 
da Receita Federa! do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da L10i80 {Dt..L} junlo à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PG>'~.i). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas finais e, no caso de ente fedsratvo, pa:a 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refe:-e-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas a!fneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de ju!ho de 1891 . 

. A. aceitação desta certidão está condicionada à verificaçãc de sua autenticidade ,1s ~nterr.e~ n:-::o 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://\i-vvvw.pgfn.gov.br>. 

C2rtidã:1 e1r:Hida gratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFB/FGF~J nº 
E;y,;t~ca Bs 08:41 :OG do dia 051~ 0/2028 <hDra E: data de C.:asfH2,>. 
'Jéi;::!E• ,s~é C;:3,104/2C'21. 
,:e.d!~,,, ~s contro!e da certidão: 723F. 7EC3,5055.32AB 
Q;Ja!q:..tsr rasura G'J eme-nàa ',nvandará este documento 

o 
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E'. ~~~~O ~:>0 EST.3-..;j(} DA_ B.~i-i~;_4 ::~L!is~à,:: U2 !2 2C10 JL:42 

::::Lc~HET_-":.R:_-\ D .. \ F.:iZE:".;L . .; 

Ce·;-t~rlão Negativa de Débitos Tdb'l!Uár~::cr:; 

.c;,...H:in~ "=-'ª-'ª -1s efe!t~jS ::::-::;:;. ~r::t. 113e114 da Lei ~X55 r:ie -~·i ôf: d~:o;:embro c:e •,s.a·; ~ :-ód!~.:

·r;:butilr!~ de- EstE:d•:l da 8:a'1iê.) 

Certidão \f 2ü2~:60S526 

·---~------------------· ·-----1 
-~sc·c~~ 

?C~.TG 'Et"L;..,-.;(;c LTü,~ 

\.:'oC.R;c-_..'.:_: O-:S: .>,:),_;A.~ CNP-

~33.i:2.-f.5:-J 73. 740. 748/()(t01-i)2 

- ~-~ ;;c".3~::_:-r ·,;,Lf:. ""! cre22'1:E cata. i::·enCércias c!e resoc'lsabi!i.::!ade ua pessoa ~ís;ca .JU j•J-i;::'':::. ;;;c:rr-
_.,.,~ ;·: c2d;:;., r~ 1.':iE ,as e.os trrbu,os adm:nistrados PC:·r ast2 Sec;·etaíi~ 

<->-_-: -~--:;~;-:; s:--g:.Jt.fj to·::ios cs seus estabelec;mentos <;uanto à ;;1existê,1c:a de aébit::s_ n-;c!Ls\'e cs :;- s~ritos n2, .:);vi·Ja 

- ç e;•_ê,...:: ~':!a :::~:;cc.roCci"ié C:ierai oo Estado 'essaiv3Jo C' ·'.:!ir-eito da Fazanda ;::L:s!'ca de '.::stac's da Bahia 
.:o;_z2." ;:i0=.\sq·_;9~ ·;::,é::;'!1Cs aue ·J1er2m a -->er apt:(ados posteíicnr.enic 

~;-,-- :2.":-2·20'.:::C- confarrr,~ Pon:ana n:i 918/99. sendo valida por ôO dias contados s DEVl11 de datn de sua 

eriissão. 

.-:.. .i;.U''Ef-r~IC'.DKD::E OES72: DOCUMEfl.i:TO POOE SER COMPRO"•JAG.C. NAS INSPETOf.;;;:,;s 

F.4,Z'!:}~DÁR:IAS OU VIA ;NTERMET, NO ENDEREÇO hrtp:Jlw~-w.S~3~.ba.~c-,_;.ü:--

12 i::ia ·:::i;-- s c.p,~.sentacãc- conjwn~8 do cartão ong:nal ae 1nscr1çáo n0 CPF" OJ r,o Cr,iPJ .:i;:, 
Secretar;2 da 8:ece!ta rede1al co 1vlin:sté:10 Ca Fazenda. 
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:540JC~:27 CPFICNPJ: 73. 740. 7<>8/U~iu·: .. Q;< 

~."FO;i'O CARLOS MAGALHAES, 152 TÉRREC 

C:EhTRO MULLNGU DO MORRO - SA CEI>: 48085-000 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47- Tel.: 74 36431076 
CNPJ n! 16.445.876/0001-81-CEP nº 44.885-000 

J.) /\' . 1, l ' ,,,._ ...... _,/ ,._~,,,,, 

~ •. '. ·. 

PROCESSO ADMINISTRATlVO· 
NQ. 010203/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE. P·REÇOS. Nº. 

003/2020 

-
j 
• 

-
1 
• 

-
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o registro de preços j 
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. 
' AS 15:00 HORAS 



• 

' 

1 

ESTADO DA BAH!A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 

End.· Rua Ero~ides Souza Santos, 47-Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ nº 26.443 816/0001·81- CEP nº 44.885-000 

ATA CONTRATO Nº. 126/2020. 
Pregão f';esencial Para Registro de Preços Nº. 003/2020 

Processo Administrativo nº O 1020312020 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurídica de direito público. 
situado na Rua Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ sob 
o ;,º i 6.445.876/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme 
Andrade de Sou7.a, doravante denominado de MUNICÍPIO e a empresa POSTO 
MULUNGU L TOA, CNr'J nº 73.740.748/0001-02, lnscr;ção Estadual nº 38.224.551, 
Inscrição Municipal nº 34000121, estabelecida à Rua Antônio Carlos Magalhães, 152, 
Centro, Mulungu do Morro/BA, neste ato representada pelo Sr. Airton Costa dos 
Santos, portador d::i RG nº. 00.463.875-1 O SSPIBA e CPF nº 025.791.545-15, 

_ doravante denominad8 PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei 
1 Federal nº8.666/9'.l, cor.ias alterações nela inseridas pela Lei Federal nº8.883/94, Lei 

Federal nº 10.52012002 ~ demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado 
da licitação na rnodal;dqc'e PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 003/2020 , do tipo f·.~ENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de compras 
parceladas, por preço:- unitários, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
consta do processo a:hn1nistrat1vo próprio, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, obedecidas às ~isposições da Lei nº 8.666/9 3, suas alterações posteriores e 
as condições seguintes: 

C1 .. ÁUSULA 1 ~DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 - Através da prs:o!'~le ete ficam registrados os seguintes preços para futuras e 
eventuais aquisiçõ:~s d:> cambust!veis e derivados de petróleo no Mu~icipio de Mulungu 

• 
do Morro/BA para c.t2nd"'! a demanda da frota de veículos do Município de Mulungu do 

, · _ Morro/BA. a ser fornecido de forma parcelada, nos termos da Proposta de Preços da 
1 Promitente Fornecedora. conforme abaixo: 

i-lt-em-: ------ D;~:~iç'.i=_-- Und. Qtdeo , Marca. V. Unit. J V. Total 

i , f Gasolina par:' rv«· •Yes <,e Uso Í L., 80.000 Tdc li 378.400,00 
! 1 i r. , , 1. ,. r· . "· ~· ,_ ltfOS 4,73 
1 ; MUlÓÍi·Ü 1\0, ip,J t_,i_)' U!•, --+---+---- 1 

:-
2
-'f Gasoli~a par ~-~o~~;;~rj; Us~~t·- -. 1---- -1 

' r A . 1.. .. 1 d I -• ros 25.000 Tdc 4,75 1 118. 750,00 
1 f · I . ~tom~t1v~_•Pº 1•_'11_'\j~_ a_ ___ -. . --+,---+i---+---- __J 

L~ __ J ?~~~r~~~~~.1 Ç~~ ó~~~1res de~-so 1 _L_itro~ .1_0_0_.0_0_0-..:.I. _T_d_c_~_3_,6_5_+-I 365.000,00 j 
i i Alwol para iviolc1rns de Uso ! j 

1 4 1 ,\utomotivo, í .po Comum,, Litros 20.000 Tdc 3,68 73.600,00 1 

1 

-
1 

i 

! Hidratado. 
f--·-------~----- -- - - -·------------ ! -

l_~~~~~fí~~~.~~I ~1.~~~:1;~~>re-~d·: Uso Li<ros: 180.000 ! Tdc 3,75 675.00~,00 ! 1 . ~· 
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ESTADO D!i B/,HIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUlUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 - Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ no 16.445.876/0001-81- CEP nº 44.885-000 

. Fluido sintético de alto ponto dei F i 

. b 1. _ . t ' rasco 1 

6 !. e u 1çao, p2ra rso ''>m s1s emas de 500 'I 

; de freios a disco ou tambor de 
1 

130 Bosh 14,00 1.820,00 

1 motores autornotivos. . m 1 

! Óleo Lubrificante ·Multivis_co_s_o_ic---+-! ___ .Li ----l-----.J__---~ 

! para motores a gao;olina de alta 1 i 
Dulub 13,00 5.850,00 1 7 1 potência, nº 20 W50, • Litro 450 1 

L · ~~~e~~~~~~~~~~'..~"=-1-=~=~e=-· _º_P_e_ra_m--+----+----1-- ----+-----!-----_; 

i Óleo lubrificante para .
1 

B ld 1 • 

8 1 ~ngre~agen; '"O cie máquinas, c/ª20~ l 60 1 GT - Oil [ 
i f'esaaas, n " . . 1 

i Óleo Lubrificant,., ~iViuitiviscosa i 

267,00 16.020,00 

1 para ~ioiores a diesel de alta 1 Balde 
9 ! potência, nº 40, 1 com 

' superaiimenlados, i:,ue operam i 20L 
70 Shell 300,00 21.000,00 

com condições se,1eras. ·+-i ---'-----l-----1-----+-----
1 Óleo !ubrificanle para sistema 1 Baide 1 

1 O i hidráulico de máquinas pesadas, ' com 40 Dulub 1 

1 ' ! nº 68. 20L. , 1 

·-
1
-
1
-+:-.-óleo Diferencial- para· Cai:<a de 1 Balde :

1 
30 

li GT _ Oil \. 
, i Marchas nº í 40 ! c/ 20L I . 

170,00 6.800,00 

269,00 8.070,00 

1-1 i Balde • 1 • 

: 12 ! Graxa lubrificante c/ 20 25 1 Unigrax 1 230,00 5.750,00 

l-' ~-K-"g'--'-----'-1----· ---'--·~ 
: :·Óleo LubrifiGante Mu!tiviscoso i 1 

1 para motores a diesel de alta : , 
13 : potência, riº 40, : Litro 250 Dulub 13,00 3.250,00 

i superalimentados, que operam ~ 
'. __ : com condições severa,_s'"'"·-----'----'------'-----1-----'-- , 

' 14 1 Óleo lubrificar~te para motocicletas ' Litro 90 Dulub 13,00 1.170,001 

1 Gás GLP, <icondicionado em 1 
' 15 1 botijão de 1'.lkg <c2· 2cordc com a: UND 900 

Brasil 
Gás 

63,00 56.700,00 
.. L · nor_ma brasileira A8,~'T l~BR 8460. ' 

1 1 i Botijão de qás 1 3kg vazio de í Brasil '[ 1 

: 16 !acordo a norma brasileira ABNT! UNO 110 G 160,00 •'. 17.600.00 j · · as L : NBR 8460. ·----~---'---_ __,_ ___ .... ~-----'-1-----i 
~Total: j 1.754.780,001 

1.2 - O preço estimajo correspondente ao objeto contratual são os constantes da 
Proposta de Preços (1<J Promitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, 
cujas olanilhas constrt.:em os anexos integrantes deste instrumento, devidamente 
rubrcados pelos rep1·es.;,r.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 fviorro. 

1.3 - As quantidsdes constanies nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquirid8s pelo M1.1nic:'rio. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa aci~ 

Lif'~ 

1 

1 
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ESTADO DA 8Ar,1;.; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua <:roniceo Souza Sancos, 47 - Tel. · 74 3643 1076 

CNPJ nº 16.44S.876/0001-81- CEP nº 44.885-000 

.fiis· . ~ "':... -
.,., .. 

~~~ ~~~ 

riiüi:..úNGU 
DO MORRO ·-r...,._,...._,._.,..._...,._ ........... ._, 

identificada. mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE EMPEf\::-~c : ,:;iida cc.mo ordem de fornecimento), de acordo com o disposto 
na presente Ala e nc .~C:ital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, 
de acordo com as nec:essidadss do Municipio, respeitadas as quantidades mínimas de 
carga para lranspotie terrestre ou pluvial. do objeto acima descrito. 

CLÁUSULA li - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente l\ta r!r: Registro de Preços terá validade será de 12 (doze) meses, 
contado a partir d2 3ssínatura, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado, de acordo t,0r; a previsão legal. 

2.2 - Nos termos do art. 15, §4ºda Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
,.. '8.883i94. durnnt2 o cra7-0 de validade desta Ala de Registro de Preços, o Município 
de Mulungu do i\,1orr0 rão será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu 
intermédio, os maieriai:; reter1dos na CláLsula 1, podendo utilizar. para tanto, outros 
meios, desde que :1e1mi'1dos em !e'. sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie à e'T'presa detentora. 

1 

2.3 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as i 
1 cláusulas e cond1·<ões sonstantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de ' 

Preços nº003/2020, q:w a orececieu e integra o presente instrLJmento de compromisso, · 

• 

independente de 'nnsr.':ç'íc·. por ser de pleno conhecimento das partes. 

2.4 - O cano~lamentc 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 pr'>ZO oreestabelecido neste Edital; 

b) incorrer em a eras:; decorrente de defasagem da entrega da qualquer item 
adjudicado. em reuç.ão do cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 
relativ;:s ao rer:eb:.r1ert0 do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo 
global; 

: e) falir ou dissolvec-se; 0-1 

d) transferir, no tork• c1: r;rr1 •)arte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁ.USULA !li .. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento sera efetuado até o 5°. (quinto) dia C1t1I, do mês subseqüente a 
entrega e conferêrci"! ci;os quantidades solicitadas pelo Município; 

3.2 - Para pagamc'lto, <: empresa deverá apresentar à Secretaria competente, a nota 
fiscal e/ou fatura do(s) ;xoduto(s) entregue{s) de acordo com o respectivo;g;;enho, 
devendo ssr u~it:C::;, nn 1101;1e do Município de Mulungu do Morro. 

/JL 

1 



ESTADO [J,'., BAH!í;, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 - Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ nº J.6.445.876/0001·81- CEP nº 44.885-000 

:< 3 - Além da not~ fiscili e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) 
deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os 
seguintes documentos: 

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 
Ativa da União e Cortribuições Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita 

1 

t Federal do Brasil, corr. base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 1 
• 

• 

3.3.2 - prova de ;egularidade 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 regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Traballio - 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!'dade 

1 3.5 - O CNPJ da Detnntora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6 - Nenhum pagam"'.nto será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação de quaisouer 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 pagamenios rnali?ados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% 
(cinco décimos por cen'.o) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção 
monetária pelo índice !f\JDC, pro rata dia. 

CLAUSIJLA IV-· DA ENTREGA E DO PRAZO 

1 

4.1 · O prazo de entrega do(s) produto(s) será de no máximo 5 (cinco) dias, após o i 
ri recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria competente. ' 

4.2 - A empresa fornEr:edora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a 
entrega do(s) produto(sl foi feita, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento do(s) proj1tls). 

4.2.1 - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e 
:avrar Termo de Recebimento Pro•1isório, para efeito de posterior verificação da 
c~;r/orm1dade do mesrnc com as exigências do edital ~ 
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E5TADO D1-~ BAHl1:._ 

PREFEITURA MUNICIPAl DE MULUNGU DO MORRO 
End .. Rua Eronldes Souza Santos, 47 - Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ n9 16.445 876/0001-81- CEP nº 44.885-000 

-

MÜLÜNGiJ 
DO MORRO 
""'<---"'-' "'!"'"...,,,.,.., ' ,,,i.,.r.,.,,.. 

4.3 - Caso o objeto nib .;;steja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
rião o aceitará e lavrar3 termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

'" .1 - A Secretaria terá o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para processar a 
corferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou 
notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em 
desacordo cDm 2s especificações. 

~ 4.5 - O recebimentc- orovisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
1 DETENTORA DA ATA 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 incorreções. 

4.6 - Na hipótese da r.fü:i 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 - Atest;ir o e'eiivo recebimento definitivo do objeto licitado; 

5.1.2 - Aplica a PHOMiNE.NTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 
e 

• 
5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora. por esta solicitada, 
neces:::ária ii perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 - Efetuar o p;-igc~"".8"1!0 a contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no Departamento de Tesouraria; 

5.1 .5 - Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção; 

5.2 - Da Promitrmte Fornecedora 

5.2.1 - Fornecer 0 c"b,ew desta licitação nas especificações contidas neste edital, 
conforme as norn'BS estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP; 

5.2.2 - Se!·'ío de 1mei:2 responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
1 previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisauer outros decorrentes da execução deste 

contrato, ;se•1taNh e ML•nicípio de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou 0brigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, 
ações de resoons2.billci:l'.1e civi! e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer 
tipo de demande. 

1 
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5.2.3 - A ern.presn nssc;11e o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto 
da presente ata, ccn pe~f<iição e acuidade. 

5.2.4 - De'lerá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes 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 
vitimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e 
prev!denciflrias lhA assequram. 

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
causados ao Murücípi0 ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que 
por omissão invo!untári2. devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências 
necessárias para o ressarcimento. 

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

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

5.2.8 - Aceitar, n;;s mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 
25% (vinte e cinco por sento) do valor contratado. 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

61 - O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
for:-naliz2dos pela erni;;s:'io e retirados da Nota de Empenho pela detentora . 

. ~.i 6.2 - A detentora da presente .Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos 
>fiií os pedidos efetuad.Js durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

deccrrentes Esti•te'. pw•tista para data posterior à do seu vencimento. 

• 

6.3 - Toda aquisiç:io d2-.1erá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, 
a qual deverá ser feita <:través de !'Jota de Empenho. 

6.4 - Toda e q11aiauer :~ritrega de material fora do estabelecido neste edital, será 
imediatarnentl'1 :ictif'r.1Lb àls) lidtante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
substituir os ma1en2is, e que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por 
s• ;; conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeto deé'ta !icitaçilo será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoar.te o disposto no artigo 73, inciso li, alínea "a", da Lei Federal nº. 
8.666/93 com as aitP.raçfies ir~troduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e 
dema.is r.c~~rr!aS !)Crt~nen'.-~--:s . 

1 
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7. i - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de contrn~ante, as Ecitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

7. 1.1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar corr, 3 Admir'1stração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre 
o valor estimado da contratação; 

?. 1 .2 - Deixar de rna.,ter a r,ropos!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 o co:'trato com irregularidades passíveis de correção durante a 
execução e sem pr~juí:cc RO resultado: advertência; 

7. 1 A - Exec11tw o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 
os quai:> ser.3 consideredo como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado do r:onirato; 

7. í .5 - lnexecuc;ão pareia! do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pe!o orn10 de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
rr·ontante não adimp!ido do contrato; 

7 1.6 - lnexecuç2o tmz' do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Adrninistré1ção pelo prnzo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

7. 1. 7 - Causar ;)rejuizo fT•ater!al resultante diretamente de execução contratual: 
ded<iração de :nidc;r.e'úe•'.'e sumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

11 
com a Admi11istmção Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atualizado do co11'mtc· 

1 

7. 1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CLAUSULA vm - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8. 1 - Os pre-;:os ~•.!e vis'em a c-,onstar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento 
eJ1, •1a!e•1te! pods'80 ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, 
nos termos da legislação em vigor, conforme Art 65 letra "d", da Lei Nº. 8.666, de 
2116/1993 e legisi:;içflo subseqüente. 

8.1.1 - Os preço: unitários poderão sofrer variação. conforme preços 
médios mensais dos combustíveis no Estado da Bahia, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo - ANP. 

-· 
1 

-
1 

j 



efj cO\ ' 

' "~2};ó;\ ' ·o ESi .\DO DA BAHll>, 

• 

• 

. 

' 

~·· 

PREFEITURA M!JfJ!CIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
Erd.: Rua Eronices Souza Santos, 47 -TeL: 74 3643 1075 
CNPJ n" 164·15 875/0001-81-CEP nQ 44.885-000 

MÜ[úNCiiJ 
DO MORRO ·-.-J..-----. -""""'-""'"' -- --- - - -==~~=====~~=========~===== 

8.2 - Fica rassa~v&di'i a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes f:m face d3 s:J;:e~1en!13ncia de normas federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
manter o eql1ilibrio econômico e financeiro da avença. 

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade 
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações 
conjunturais provor.arG'T 2 reduç?ío d0s preços praticados no mercado nacional, sendo 
que o novo preço fix2.do seré. va!idc a partir da assinatura da Ata pelas partes 
interessadas. 

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

CLÁUSIJLA !X- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Adffl:n1stração, quando: 

1 9.1.1 -A deten1orn r.âo cum;::irir as obrigações constantes da Ata; 

, 

9. 1.:?: - .A de'.ento;·a não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua 1ustificativa; 

9. 1.3 - A detenrora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a crit8i:io da Administração; observada a legislação em vigor; 

9. 1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de reqistr:' de preqos, se assim for decidido pela Administração, com 
obser.tância das cispo~.:çôes leg<::is; 

9 .1.!'. - Os r''"çcs :·8sis\rados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, 
e a detento'".::. não acBtsr a re,1is~o do~. me-smos; 

1 9. 1.E> - Por razões de :nteresse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Adm1nistrnçã:1. 

9.2 -- A comunicaçâ'.:i dG cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
ite'T' ssrá feita i)0í ç,.:;,,e-~oondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante eo proc.eêS:' administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No 
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita .::o~- put.!icc..ç:''"~ '10 Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes 
consecutives. considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicaçao. 

9.3 - Pela deterrorn cuando. mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
imp'}ssib;lit2da de c:_1r>cod:· as exigências desta Ala de Registro de Preços, ou, a 1uízo 

/li~ 
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• 

da Administração, qui-lndo comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no mi. 73, :r .. :i;;.c:i'; XIII a X\11, d8 Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal nº8.883/94. 

9.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser fonmulada com aniecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 

• aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do 
1 pedido 

CLÁUSULA X- DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 - O objeto desta />ta de Registro de Preços ooderá ser requisitado pelos órgãos 
desta Administração, através do Setor de Compras . 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

11.1 - As comur:ic:r,cõ~13 entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente A.ta. serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA X!I - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12 1 - Os recursos orcarr.entirios para cobrir as futuras despesas decorrentes desta 
1 Ata de Registro de :~'reços, serão alocados quando da emissão das Notas de 

Empenh<J 

CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

• 
13. 1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação 
na modalid2de Pregão Presencial nº 003/2020, criund o do processo administrativo nº 
010203/2020, de. 'ipc MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

13.2 - Integram estr \t.,, o ed't2: do Pcegão Presencial e a proposta da empresa 
POSTO MULUNGU L TDA c!assificada em 1 ºlugar no certame supra numerado. 

1 -• 

-
1 

1 

13.3 - Os caso.s omir;so:;; serf.c reso!vidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, ,~ 
alterada pe:a Lei Fedm;': ;1" 8.833194. pelo D&cret:J Municipal no que não colidir com a • 

11 primeira ;; nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de direito. 

CLÁUSULA XV - DO FORO 

1J .. 1 - As ?arte e!>?gem o fom da Comarca de Morro do Chapéu - BA, como único 
con:petente para c!irirni!· WJfiísqueé acõ':lB oriundas desta Ata. 
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E. por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas 
testemunha~. 8h~:i>::.i. 

~/1 ungi_• do l\1or~3 de Março de 2020. 

Cosme Andrade de Souza 

Rep. Sr. Airton Costa dos Santos 
PROMITENTE FORNECEDORA 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
POSTO MULUNGU L TOA 

SOMA DOS PAG. 12.431,55 + 4.511,30 + 12.260,50 = 29.203,35 
'"""""""' ~~,;-{.:4_-_:,__''_;o,_:;_ ··; '. _,,,. -

. ,.:,.;.,,;.,~_ ~ ·-

VALOR COMB 

AMBULÂNCIA NTM - 0253 PRÓPRIO 0.00 0.00 o 00 GASOLINA 
-- -- 1 ---- --

AMBULÂNCIA OUJ - 2570 ! PRÓPRIO 3548,12 394,24 1.864. 73 GASOLINA 
- ---- ·------------

AMBULÂNCIAIKANGOO; OZF _ 1923 ESPRESS 1 

PRÓPRIO 6623.15 735,91 348º· 83 
GASOLINA 

CAMINH ESPECIAL 
BRANCA 1 PK0-2530 7.096,23 788,47 3.729,47 i GASOLINA i 

, -· -V-~-~-:i ~~~O P-LJ---12_1_3--+-P-R_O_P_R_l_0-1--7-4_6_5_. 1-7--+-8-2-9 .-4-6 -+-----3-. 9-2-3-. 3-6-T-
1 

_G_A_S--OL-I N-A-

PRÓPRIO 

---~~----+-----~----+-----+------+-----+-----

GM/MONTANA PLS-1B63 PRÓPRIO 7931,74 881,30 4.168,57 
GASOLINA _j i-- ·- MARIMAR AMB. 1 

~-- _ GOL ___ _J_B_BL_-_15_2_0--+_Lo_c_A_D_o_+-2_.6_2_8_,2_3--+-2_6_2._8_2_+-------t--1.243,16. GASOLINA .___, 
. GOL . CFT-6G08 LOCADO 2.889,90 288,99 1 366.92' GASOLINA 

UNOWAY BBA-4D28 LOCADO 2 365A1 236.54 1 118 84 GASOLINA 
---------------~---------------

UNO MILLE DAH-1584 LOCADO 2 102.59 210.26 

CROSSFOX JQS-3480 LOCADO 3 290 48 329 05 
c---------·--+-'-----1-----+-------~----

L ____ G __ O_L ____ ~DH-2811 LOCADO 2.880,36 \ 288,04 -,1-
! YAMAHA XTZ ' PLN-8C25 LOCADO 476.88 1 47.69 l 

! ' 

! 1 

SAVEIRO . GUR-2773 LOCADO 4 6652.3_j 466.57 
:-- --- - - ---- --- --.-- - --- -~-----. --- ---------

UNO MILLE . DRB-2465 . LOCADO !. 4 147.32 1. 414.73 
----

994.52 GASOLiNA 

1 556 40 GASOLIN1\ 

1.362 ,41 ji GASOLINA ; 
---.-----

' 
225.57 GASOLINA 

2.206.89 GASOLINA 

1 961 .68 1

• GASOLINA 
1 

'---______ r_o_r_A_L ______ ·_·~l _sa_·.1_1_1._3_2~I_· __ s._11_4_,ó_1~ __ 29_.2_0_3,_3s_l~i __ j 


