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1 EXERCiCIO: 1 2020 

1 _____ J __ ~ 
l [ ., 

i [ i . ' ROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 3108 

1 ~REDOR: 1 POSTO MULUNGU L TOA - EPP 

1 VALOR BRUTO: 

1 RETENÇÃO: 
1 ' 

1 

1 1'Dl'l'JO: 
1 ' 

·- i 
1 

otação '.Código Especificação e Detalhamento da Despesa 

" 9nidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

R$ 1.530,851 

R$ 0,00 

---, 
R$ 1 530 n~ 

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

emento'. 3390.30.00 Material de Consumo 
-
Sublementc.: 3390.30.02 Combustíveis e Lubrificantes 

F<lnte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

anco Conta n°1 Nome da Conta Doe. Nº Valor 1 

: ·-· 
! ., 

! -~.J!s ru~ ·~r:: . ~ !_;,..... 551696 R! 53('. )~ 1 
), 

' - 1 - --- -

' 
:: 
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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: 

Ati·, .da~:: P: 

Elemento: 

Subelemento: 

Fonte de Recurso: 

1501/2020 

2370/2020 

02.11.02 

10 

122 

3390.30.00 

3390.30.02 

14 

Credor: POSTO MULUNGU LTDA - EPP 

3108 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

Material de Consumo 

Combustíveis e Lubrificantes 

Transferências do SUS · 

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ,152 - CENTRO 

CPF/CNPJ: 73.740.748/0001-02 Doe: 

Licitação Lei nº 8.666/93 

Modalidade: 

Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

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

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçào de combustíveis para uso em veículo(s) deste setor. conforme 
relação anexa e PPRP003·20. 

Llq..Jid~ ~ão.:. r " 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: R$ 

LÍQUIOO: R$ 

Pague-se: 
A quantia de R$ 1530,85 

1.530,85 

0,00 

1.530,85 

Um Mil. Quinhentos e Trinta Reais Oitenta e Cinco Centavos 

EM 31/12/2020 

i::>09 . ..1.UL . .:1i::>.J VO 
1 

Foi paga a importância autorizada 
CIG 16559-X FMS CUSTEIO SUS 
Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.33 
Nº Cheque: 551696 

639. ~9.555-72 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 1530,85 ( Um Mil, 
Quinhentos e Trinta Reais Oitenta e Cinco Centavos ) 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 551696 

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

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

SIMWEB - Serviços de Informática Ltca. (71 ;2101-3600 - W\'M1.s1mweb.srv.br 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2370 I 2020 Empenho Nº 1501 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO npo 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 Coronavirus (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 L TDA - EPP Licitação Lei nº 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 

Odade: MULUNGU DO MORRO - BA Processo nº: 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 combustiveis para uso em veiculo(s) deste setor, conforme 
relação anexa e PPRP003a20. 

Liquidação da nf nº 1821 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$1.530,85 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

ÚQUIDO: R$ R$ 1.530,85 

Um Mil, Quinhentos e Trinta Reais Oitenta e Cinco Centavos 

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

~Magalhaes ' '.i ,·,,. 

Rosaní 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 1501 I 2020 i 

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 

116.827,43 1.530,85 115.296,58 

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 

üdade: 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 PPRP003-20. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 1.530,85 

Um Mil, Quinhentos e Trinta Reais Oitenta e Cinco 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 ro&:::= 
869.106. 985-68 Servidor 

Prefeito 031.541.975-08 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltcla. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 
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lC:.; 7: C3 
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:E cc~r':',.'\. :::o?.REN':'E p / CON':'A CORRENTE 

c:...:::E1;:2: s;,. 2922::5 F>~S ·2:.JS:'E:C s:..:s 
J,32:!\C~P·.: :'..69é-9 C:JK':'A: 16.559-X 

e;;-:.';,. D.; -:-Rl~'\SFEREN:r,; 

f<iR. COC:J!'-lENíO 

':'RJ..~SFE?.I~~ ?AR..~: 

c:...:Er,;':'E. ?·::.:s·~·o MU~UKGJ :...TDA 

31,::._2,.:2:2:: 
554 .184.000.087.942 

:..530,55 
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551.696.000.316.~59 
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ro:o.TO .\11'LC?\GC LTDA 

·~.-\. ,_-p.[l_-\ C-\ OFl.R.--1.C \(' 

\"E'\DA 

:''-'SC~!Ç ~n ;:-.;;1 .:;ni; ~ .. 

31'!22-1,551 

O~trvs I< ...__,T0:\10 CARLOS 
_\l_->,(;~LH_-\ES, !S2- CE'l;TRO 

:.:1.:1~8:3ilü(\ \!lLt"GL DO \IORRO-~--~~~~=-
BA 

Fone. 7--136.:13102.< Fax: 
E-mliil: 

Dül ;;\1::'\ ro _.\l XL_l_\l{ ['_\ 
'\OT.-\ nsc~.L E'---ET:<.Ó:--:JC.-'. 

- !:_'\"IR.A.D_-\ ,---, 
: 1 i 
L__j 

'\" 1821 SÉRIE l 
FOLHA 111 

1:'\<;C ESTADC.-\L DO sc~~ST. ·1 ,z:BL"T :c,P.• 

1 73.740.748/0001-02 

·outro~ R ERO-_\lDES SOl"ZA SA:'\TOS. 55 

!B-\lRRO OlS,l{'TO 

1CE'-'TRO 
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2920 1273 7407 -1800 0102 5500 l OIJO 0018 2111 6-13., 93-! ! 

Consulta de autenticidade no portal nacional da '\F -e· 
''.''"''"-º f e. fazenda.go \'. br.- portal 

ou no site da Scfa7 Autorizadora 

12iJ201322587376 3u-1212020fl9:12:56 

.C '\PJ CP" 

12.465.01 O .. íHi01-8l 
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3(t, J 2/2020 
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17436431076 BA 
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o,oui d,00; !.530.84 
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0.01 i 0,001 
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E~lado da Hahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
l'\PJ: 1<1."4-15.S7h/0001-81- H.ua - Eronidt•s Souza Santos, 55 -\lulungu elo \lorro - Bahia 
T t•I.: 1 7..J i .~h-L~-107<1 Fa:\: l 7-t 1 J6..JJ- 12.30 e-n1ail: prcfeitura.n1ulungudon1orro@ hol n1;.1il.l·on1 

VEÍCULO 

,_ -<'.J 

~-, .. ;SA C: ,·,::;s ·~ 

(üRSA CL/1SS1·-:: 

'VEÍCULO 

___ R_elação de veículos da Assistencia Social -------, 

~-'P-'L'-A-'C-'A ____ --11_c::.:o::.:M=B.::U.::ST:_:l.:._VccEL:__ _____ FAVORECIDO 
Hr.J~ ':.::?·:_} GASOLINA ----------

; OV8 - 2114 1 ÁLCOOL/GASOLINA Ass1sténc1J Scc1ai 
-_-_-·_+--,_:.P,_.J f,_ .. _e::.:!_:-i:..csc ____ ,...c:Á:cclC=-º.::º=L/_,G". A::S:.::O:.:L::.I N .. A.:_ ____ --:~-~--5-~"2-' -, ':-, s-{)-.,--~---- -

_-.J.I _:0.::U.::J,_-_0:.:2:.:lo.:2c.--__ il .:.A.::-L00C000:.:0:.:Lo./.::G:.:A::SO=Ll:.:Nc.Ac.--____ ,\~s 1 stêr \C 1 :, Soe. e: 1 

Relação de veiculas da Secretaria de Saúde 
-~, :.:P:.:LA.::.Cc:A.::....::.::....::==:;:.:c:.:O::M:.:B..:;U;;ST;.;l;.V,;;EL __ ...__~FÃ_v_o_R_EC-ID_O _______ _ 

.',J\~ . :'-. ·.11· .:o~:l3:S:1 f\l'.E_-_· 7-'. 3:..:2:..:3 ___ +-'Ó-'L.::E.cü..cDc.;.cE':.:~f'-L'------
- 'J~ílULf,NC~~=-=-:===~-lJ-+_J_P_A_-_S_4_7_7 ___ ,_G'-A-'S-'0-'L_IN'-A ____ _ SJucie 

'.":,UL . .:::.\:::1/\ NTM - :J253, __ __,_G-:_Ac:S::;0.::L"'.l~N~A-____ _ 

1~~1,·1JUL;;~,J-~~A _ ----~Z-153~_---J_G.::A:.:::SO=Ll:.:N:.:Ac__ ______ .-r_?_~.u-·o_e_ 
,\;.-1 1'.ll.JlÂ~~:IA OU, 2510 ÁLCOOL/GASOLINA :.:".de 

Arvl DU L.J...i\CI/\ 

\~iCí-10-Ó·~iBUS 

OZF · 1923 ÁLCOOL/GASOLINA Sacde 
---+-'~~cc.cc._ __ ---1-...:.::.::.::.::.::c.="'-''-'--'-'------~~"-- ----- -

PKO 2S30 ÁLCOOL/GASOLINA 

__ :, _Plj 12 :3 ÁLCOOL/GASOLINA 

--~'-'?í.S·1853 ÁLCOOL/GASOLINA 

___ _j_PKU-2021 ÓLEO DIESEL (510) 

),,_,deo 

S;.iúJc

:,ci~::0 

Saude ...... ------·--

our - ':1165 1 ÓLEO DIESEL '),;,,_;e 
;__; ·.1:0:.,~~-, 2CC 7K!-;-e,.r, PJR - 9368 ÓLEO.DIESEL (Slü)_______ s~1ude -- - ----- ------- ______ -..;.__cce-~=---+...:=:..:...:==== 

PLW-GJ48 ÓLEO DIESEL (510) ________ ---~..,_i_,Qe __ 

\ 1\~-. RE'\'/\', · L! í, 11\S"'."E :, _2 '-"2 --------+--Çi.~U_=.§_~Ç'_1:_ ÓLEO DIESEL íSlOI 
e-,:·.\· :::is,: --~-ÓLEO OiE?EL 1,S1Ü_i_=~ 

,~ t~.1·.lli\ir ·::/\é:!, ::c,:10 i'. \r--;C! !· X~ :TFi ~~~~f-'- JA61 =rÓLEO OIESE-'-L-"(S:.:1:.:0_,_) __ _ 

Relação de 11eiculos da Secretaria de Educação 

VEiCULO --JPí.AcÃ-- COMBUSTIVEL FAVORECIDO 
..:.::cc~==-------------------1--'-=--"-~-----1-"-"--~-"'-'-'-'-'~-----~----------·---
r.11c_Ro-or-;1sus :=\jil NYS - 047G ÓLEO DIESEL [c~caçã~ 

, -i~Ú( RO-ÓN 1 B~J S ,. ------ Z_:U_·_c9::.9:.:l_:lc__ __ J--::Ó'..:L::cE.::O_:D-:l:ccEc::SE:.:L'--------- E~ ._,c<Jçi3o 
-------------- --- ---- ---- -·---'-===:cc.::_: ____ _ 

~.11CRO-ÓNllJLJS ' NZN - 9152 OLEO DIESEL/ OLEO DIESEl_ Lc:ucJç2.~· 

Ji'<ibUS 
:--6~'~18Us--· 

cr'-r~US 

éH,jlt3U'.:> 

PLO - 7.'l_2 

----~--~ 
NYS - 6940 

NTR - 9609 

NZM - 7135 
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! 
-·· 
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- ·--- - ----

_(Sl_OL 
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(S!O) 

OLEO DIESEL 
'------· 
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ÓLEO DIESEL (SJO) 
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____ ,_ 

-----

Es~caç~~· 

[JUC]Çi;:J ___ _ 

Euucaç2o 

,
F;C 2~50 --~-OLEO DIESEL (SlO~ -~"-"--

! OZO · G265 1 ÓLEO DIESEL (510) lco:açõ: 
-----------~ --·----
________ · OV8-J2•l7 ÁLCOOL/~ASOLI~_,\ ________ ,_ ··-'-'~-.~ 

1 OVB - 9129 ÁLCOOL/GASOLINA •-V"""'"'"~ ________ _J_.C:..:.C...:-'-'.::.C---C-'-'.C.::'-=-"'--''--'-'-'"-'----------~"---
~-,..\110\E. [ ~ ;':JC TRITON GLS PJI - G318 ÓLEO DIESEL (Slü) "'":a:ac 

Relação de veículos da Secretaria de Infraestrutura 

VEÍCULO --------=--=--=---!PLACA COMBUST~--- --- _F_AV_O_R_E_CID,_,D:____ 
1 JAP 03809 ÓLEO DIESEL !5101 

' " ] -----'-'º=-· L:.:E:.:Oc..::D:.:I E_:S_:E::.L __________ ---~1 f 'a-es-t r ~ :1--:i- -

o/. C.ARREGAlll IR~ '~'=--~i==-- ~~:~ ~::~:~ -, ln;,,-
1

:-;-:~~~;-~~-1 __ _ 
(~\:~.~~!1_Ã_o_;:il1;-,__;--_·--~= -- ------JJ_P:..cJc.cT_-_cY:.:2C'.O.,_O ___ .j._o"..· :cLE:.:O:_::D.:_:IEc:S::cE_:L_clS:.:lC'.0.C) ----~-~-f ·_Je_s_t:_, '-"-"' --- -
CP-ÇAl'v1BA 

[,,(/\,V, BA 
--------------'--'O:.:U:.:V'---'-7'-7°'13:__ __ .j__:O:.:-Lo.:E:=OccD:.:l:=E:.:S:.:EL:.:lc:S.::1_:0,_) ___ ~~~r-a_es_t_ru.s_u_ra _____ _ 

VEÍCULO- -

UNO LOCADO 

CC 175 TIT/\\J :-:s 
,~r,1AR0t<. \'6 ~!IGH 

___ L~~~ S 773 ÓLEO DIESEL (510) 
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Relação de veículos da Secretaria de Administração 

PLACA 

NYH ·· :S::i8 

BGY-5221 

. JLO - 47S3 

COMBUSTIVEL 

GASOLIN1\ 

GASOLINA 

GASOUNA 

( ÓLEO DIESEL (SIDJ __ 

FAVORECIDO 
,·,c,.;·,-1 

----r-J\6~ ---------

i,l)r;. 



MIN!STÉR;\) DA FAZE!'<DA 
Se.:reta:ía da Receita Federa; do Brasi! 
Prrycuradcria-Gera! da Fazenda Nacic.rLal 

CERTiDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRiBIJTOS F~DERA!S "À :iviC·;z "TVb. 
DA UNIÃO 

+jome: FOSTO MULUNGU LTDÁ 
CNPJ: 73.?40.7481000'.·02 

Ressó!'~·aco e a1reito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever QLlais:~t_·e:· dr·1idé:s -,e. 

~espo...-1saoi!idade do suje:to passivo acima identifica d:: cue viererr-, a ser .spu~arl=-is_ i".-: ::: dific:;o·j-: -~:'-' 
'"lâo c0;-!s:aí1i pendênc:2s er:1 seu noine. relativas a créditos ::ribl'.tár;os adr11in;2t:-ad-:.2 ;:·e':::· S':'-.:re-t::;, ., 
da Receita ç::eder~;i do Brasil (RF8) e a inscr:çóes er.i Div:c2 Ati\'s d3 i_1ni2;_; r::::.,2.i__; 
P'ocu.·sdcris-Geraí Os Fazenda N2cior2I (PGF~-J). 

-=~-i.:: :"e:·t;:J2'V é váiioa psra o estabeleciiT1ento matriz e suas filiais e, n0 case de ente fsi:j.:::rat.•_.-;.:;_ 1=·.S·-c 
to-:!os cs órgãos e 7undos :Júblicos da adr.:inislraçao direta a eie \1incuiado.<õ. F~e;e:-€'-se à situa.;~.:-- --::e· 
sujeito passi·;c no 9mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contr:buições S·:-·:.:21s f=·rs·/:stEc: 
nas aifneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.21.:::. de 24 ds _iu•hc ds '1 S:•91 . 

. A. sceitaçãc desta certid3o está condicionada à ver;fc;ççãc d2 sua aJt::;.:--·tic.i.j3.j;:; . ,::;_ . -·lcrT,5; 
ender-3ÇOs <http;!/:ib.gov.br> ou <htip://'iifl.Nw.pgfn.gov.br>. 

Cartiuão e;ritida gratui1amente com base na Portaria Co:-1junta RF8/F·3F~-J ;-:'' ~. """S-- u;:; 2· i o.1=:c 1 ·+ 
Emitida às 08:41 :OG do dia CSi~ 0/2020 <.'iora e data de Brasíi:.s> 
Válida até 03/04/2021. 
Código de controle da cert:d8o: 723F.7EC3.5055.32ÃB 
Qualejuer rasura ou emenda :nval:dará este documer,tJ. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL OE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 -TeL: 74 3643 1076 
CNPJ n2 16.445.876/0001-81-CEP nº 44.885-000 

' (.1' 

• MüLüNCiü 
DO MORRO ---·-

.. .. 

PROCESSO ADMINISTRA TlVQ 
w. 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 lpirá/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 
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ESTADO DA BAHiA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End. • Rua Eronides Souza Santos, 47 - Tel.: 74 3643 1076 
CNPJ nº 16 44õ876í0001-81-CEP nº 44.885-000 

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

Processo Administrativo nº O 10203/2020 

s 
MULUNGU 
DO MORRO ·.f-_,,...__.. _____ ._ 

•• 

O MUNICÍPIO DE MLJLUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurídica de direito público, 
situado na Rua Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ sob 
o nº 16.445.876/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme 
.A.ndrade de Souza, derav::inte denominado de MUNICÍPIO e a empresa POSTO 
MULUNGU LTDA. CN~'J nº 73.740.748/0001-02, Inscrição Estadual nº 38.224.551, 
Inscrição Municipal nº .'3.4.00012l, estabelecida à Rua Antônio Carlos Magalhães, 152, 
Centro, Mulungu do Morro'BA, neste ato representada pelo Sr. Airton Costa dos 
Santos, portador do RG nº. 00.463.875-10 SSP/BA e CPF nº 025.791.545-15, 
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.666/93, ccr.i as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei 
Federal nº 10.520/2002 " demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado 
da licitação na m;Jdalidqc!e PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 003/2020 , do tipo IJIENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de compras 
parceladas, por preçn::- unitários, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
consta do processo a::tministrat1vo 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'..ÁU~·IJLA 1 ~DO OBJETO E DO VALOR 

~ ·t .1 - Através da preserite eta ficam registrados os seguintes preços para futuras e 
1 eventuais aquisiçõ:3S d·3 combustíveis e denvados de petróleo no Município de Mulungu 

do Morro/BA para ?-t&11dó'1· 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 
Promitente Fornecedora. conforme abaixo: 

.----,----e:--_ -·--·-·----·- --·----·-- --
l ttem : Descriç'io Marca • V. Unit. 1 · V. Total Qtde; · Und. 

i 378.400,00 1 
j ___ . ____ _j 

1 1 

! 118. 750,00 ! 
i i - l 

i 1 i Gasolina pôr:: i•i( ores ;-,e Usü 1 Litros ! 80 .000 
i ' ALrton""iotivo. fip:) 1~:o;·u1• , . - --t: --- . -·'-·-- ------------·----+------. 

2 
; Gasolinô pa1a iv'o·.ucs rJe Uso 1 1 't. , 25 000 1 . ••• .. d , _, ros 

1 
• 

. 1 Autorr1ot1vo. 11oc ;..a1t1va a : : 
1 

1 -----·-· .__ - -----·-----'--------\---- ·--+-1-
i 3 : óleo Diesel para /Jotores de Uso i Litros ! 100.000 
I i Auton1ot1vo, T;oo S5'.i0 ' , 
i-----< - . . - . ·-· -------· ------i-----'---
! i Álcool para iv1ol.-;r es de Uso : 
[ 4 i i\..Jlor:~otivo, -, po Comum, 1 Li'.ros / 20.000 ! 

l [ __ H1~c~a_cl~---- _ . ------·-----"---·.:___· --+i __ 
i 

5 
Óleo Diesel p2i·s l,Aotores de Uso L._. i 

, . . e-• .1 liíOS i 180.000 : 
l __J_ ~~1orr10Uvo, --~'_!:__~~-~--- _______ 1 

Tdc 4,73 
·--· 

7dc 4,75 
+-

Tdc 1 3.65 365 000,00 

Tdc 3.68 73 600,00 
1 

i J -··-!----l 

Tdc 3,75 675.000,00 

' 

1 

1 
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ESTADO 8/• BldilA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eron1des Souza Santos, 47 - Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ nQ 16.445.876/0001-81- CEP n2 44.885-000 

o 
MÜLÚNGU 
DO MORRO 

• 

• " l 

1 

: . Fli.i ido sintético de alto ponto de' F 1 
' b 1. - . ' rasco 1 , 6 1 e u 1çao, pera rso 8m s1st<.imas 1 d 

500 
1 

~
de freios a disco ou tambor de 1 e 1 1 

motores automotivos. 1 m. 1 

1 

, Oleo Lubrificante Mult1viscoso i ! 

! 1 para motores a gawlina de alta ! 
1 7 • potência, 11° 20 W50, ' Litro 

superalimentados, que operam 
__ · com_cond:çõGs se·~-8râ_s~·---

·~.,.-......... .--. ~:....--· 

130 Bosh 14,00 1.820,00 1 

' 1 
j ' 

-~- ----+------+-- ------i i 1 

450 1 Dulub 13,00 5.850,00 i 
1 

i 1--

l
i Óleo lubrificante . para ·

1

, Balde I' 

1 
8 engre.nagen; .- oe maquinas, e! 20L 

1 
60 [ GT- Oil i 267,00 1 16.020,00 

1 i pesaoas, n .:lO. 1 ---+--------+-! \Óleo Lubrificante 1V1u!-tiv-is_co_s_o+i---+--~- -~--- 1 

1 para motore:; a cliese! de alta · Balde i 
. 9 : potência, nº 40, com 70 Shell 300,00 \ 21.000,00 
i superalim_e~tados, ê,ue operam 20L \ 
~ com c,oíiQ!_Çoes se·,;eras. -------+----- --+---~--- --------4--- __ _ 

1

--[-Óleo lubrffic<inle-para- sistema ! Balde 
, 1 O . hidráulico de maquinas pesadas,· com 
i ! nº 68. : 20L 
~iüleo- D1ferencial-para Cai:<a de 1 Balde , 

~-· _,Marchas n" 140 ·- ·--------+l-c_l_2_0_L__,'I----+----+---~ 
, 1 ' Balde . , • 

12 / Graxa lubrii1cante . e/ 20 ' 25 / Urngrax 1 230 .. 00 
. . ~ i 
"-· -- Óleo Lubrif1carú --Multiviscoso ,~~+--- -r, 
1 1 para motores a cl1ese! de alta 1 

1 13 i potência, n" 40, ' Litro 
1 1 superalimentados, que operam ~ 

250 Dulub 13,00 ; 
' 

5.750,00 

3.250.00 

1-- t ccrn _condições severa"'s"-. ----:-----!--· --+---+---- _ ___j__ __ -- - __ ___, 

' 14 'Oleo lubrif1ca1''.e r;a:"a motocicletas· Litro ! 90 Dulub 13,00 
>---- ------------ --

1.170,00 

1 Gás GLP, w:or,didonado em i 
15 1 botijão de 1Jkg ,;2. acordo com ai UND 900 1 B~~:il 63,00 56.700,00 

i_, __ 'norma bras1lsira A81\1_· r~_'B_R_· 84_6º-----+----·--- _____ --+------< 

i Botijão de gás '3kg vazio de i 
i 16 ! acordo a norma brasileira ABNT ! UNO 

· NBR 8460. 
~- -' ------------

110 
Brasil 
Gás 1

, 160,00 17.600.00 
' 1 

1 i i 

1 
±--V. Total:_! 1.754.780,00 J 

1.2 - O preço e<.;lim21jo correspondente ao objete contratual são os constantes da 
Proposta de Preços <j:J Pron1itente Fornecedora, aceita na licitação acima referida. 
cujas planilhas c~•nst1t.ice>m os anexos integmntes deste instrumento. devidamente 
rubricados pelos r1°.·pres.'Jr.tante-s 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 lviorro. 

1.3 - As quant1dF.1des r:onstanies nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquirid<'ls oelo M·mic'rir:. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 

il/J~ 

-
1 

-
1 

• 
! 
~ 
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ESTADO DA BArl1< 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua ::ronice> S::iuza Samos, 47 -Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ ~º 16.445.876/0001-81- CEP nº 44.885-000 
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MÜLÜNGu 
DO MORRO 
. ..._.._,._ --- . ·--

identificada, media;ite emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE E\11PEl\::-1c : v~iida cc.mo ordem de fornecimento), de acordo com o disposto 
na presente Ata e nc •3c!ital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, 
de acordo com as necessidade-s 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 preserte l\t'l rle Registro de Preços terá validade será de 12 (doze) meses, 
contado a partir d2 .oissinatura, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado, de acorde c.0r-: 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, durnnte o prnzo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município 
de Mu!ungu do Morro não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu 
intermédio, os materiais referidos na Cláusula i, podendo utilizar. para tanto, outros 

1 meios. desde que :>et'!T'i'1dos em !ei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as 
cláusulas e condi7ões so!1stantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº003/2020. q~w a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
independente de !r 1nsr.'1çiic. per ser de pleno contiecirnento das partes. 

2.4 - O cancelan-•ento (JO registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

1 

1 

• 
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte. além de 30 dias 
corridos, após o pr1zo o:eestabelecido neste Edital; 

1 b) incorrer em acras::i decorrente de defasagem da entrega da qualquer item 

1 adjudicado. em re!:içãc dO cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 
relativ2s ao rer:eh::nerto do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do orazo 
global: 

c) falir ou dissolve•· -se: oci 

d) transferir, no tod·~ c1: :1rn •)arte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA !li .. DA.S CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento sera efetuado até o 5°. (quinto) dia útil, do mês subseqüente a 
entrega e confP.rérci3 cl2;, qJantidades solicitadas pelo Município; 

3.2 - Para pagamc'1tc. " 9!"1presa deverá apresentar à Secretaria competente, a nota j 
fiscal eiou fatura do{s) ;:irnduto(s) entregue(s) de acordo com o respec.tivo;g;eriho. ~ 

1 
devendo ss~ E:r·1it:,~,, crn 1101~1e do Mun;cipio de Mulungu do Morro. ~ 

IJL 
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ESTADO D;" Bl1Hl1\ 

PREFEITURA MUNICIPAL OE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 - Te:.: 74 3543 1076 

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

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

t 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 Ccnribuições Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal ao Brasil, corr. ba<;e na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

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.J.3 -- prova de regu:nrid;icie relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
ICNDT). eniitida p2\o Td:Jnal Superior do -rabalho - TST. 

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

• 

1 

3.4 - Na eventualic!ac!e de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas Í 
1 simultaneamente cor;: p:ircela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à ' 

• 
• 

aplicação da penalidade 

3.5 - O CNPJ da D·~tentor2. da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6 - Nenhum pa']8m'ê'nto será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação de quaisouer r•brigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidades ou ir.;irJirnr'ência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
veços ou correção monetária. 

3.7 - Nos pagan1entos rnali:rndos 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 ínc1ice !i\JPC, pro rata dia. . . 

CLAUS•JLA IV-· DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) será de no máximo 5 (cinco) dias, após o 
recebimento da orflem 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!:>! foi feita, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento do(s) proj1.Lls). 

4.2.1 - A entreqa suá feit11 à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e 
lavrar Terrro de Rec~birnento Pro·;isório, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do mesmc com as exigências do edital /l /, ~ 

~ 
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4.3 - Caso •J objslc :i::i:: êsleja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
não o aceitará e l~õJrar.3 termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à 
autoridade superior, sob çera 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 DETENTORA D.A ATA para substituição do objeto entregue em 
desacordo com 2s especif'<:-ações . 

4.5 - O recebimentc- orovisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
DETENTOR.A 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 nfüi 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. 

CLÁ.USULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - Do Município 

5.1.1 - Atest'1r o e' e!ivo 'ecebimento definitivo do objeto licitado; 

5.1.2 - Aplica a PF:O~tilí~ENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora. por esta solicitada, 
necesõária à cerfei•a execução do Contrato; 

5.1.4 - Uetuar o ra~}:!r:;e•:to ii contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no Departamento de Tesouraria; 

5 1.5 - Noti7icar, por esci!o à Contratada da aplicação. de qualquer sanção; 

5.2 - Da Promitr:nte Frxnecedora 

5.2.1 - Fornecer 0 r·t·,2\0 desta licitação nas especificações contidas neste editai, 
conforme as norn'ss r.stabeJecicas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP; 

5.2.2 - Se:·'lo de 1mei:2 responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, ise'ltarrh e !,1L'nicipio de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou t1brigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, 
ações de resoons2bilkhrle ci11i! e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer 
tipo de demande. 

1 -
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5.2.3 - A ernpresn c;s2u11e o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto 
da presente nta, ccn pe:f<?ição e acuidade 

5.24 - Deverá a erPp:esa 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 
vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e 
prev;denciMias lhA 2sseguram. 

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
caui:ados ao Mun:dpi0 cu a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que 
por o~rissão invc!untár'a. devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências 
necessárias para o re,,sarcirnento . 

5.2.6 - Deverão ser rrestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo Mun1cioio. e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5 2.7 - Mant8r. duranie a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

5.2.8 - Aceitar, nFis :-ncsmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
fizerem necessários r.o quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 
25% \Vinte e cinco por sAnto) do valor contratado. 

CLÁUSULA VI - DÃS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

l 
6.1 - O contrato de aqu1s1ção decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão l 

• for.-r3liz2d0;- Del8 ernic22o e retir;:idos da Nota de Empenho pela detentora. 

6.2 - /'. detentcra da presente .Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos 
os pedidos efetuad.Js tlurante a vigência desta Ata, rnesmo que a entrega oeles 
deccrrene:,c Esfr1e·· pr,-,,t's'.a para data posterior à do seu vencimento. 

6.3 - Toda 21quisiç:'io ds 1erá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, 
3 qual deverá ser feita s•ravés de i'-lota de Empenho. 

GA - Toda e q11aiaue' :ontreqa de material fora do estabelecido neste edital, será 
imediatam.,,nte :içtif'c.11b à{s) lidtante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
subst!tu1r os rnatw•c.:s. e que fare(ão) prontamente. ficando entendido que correrão por 
sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeto de?tF.: li''i!açiio será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
1 Contratantes, cons0ane o disposto no artigo 73, inciso li, alinea "a". da Lei Federal nº. 

8.666/93 com as <iiternçfies iPtroduzidas pela Lei Federai nº. 8.883/94 e seguintes, e 
dem;:tis nc·~rr!8S f)e 1 t\nen:~~~s . 
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7.1 - Pelo inadimplem&ntc das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou oe con;rêl!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 C'.ontratar com ::i Adr-1iri~trncão pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre 
o valor estimado d8 contratação: 

1 

7.1.2 - Deixar de ma"'t"r a r.roposta (recurn injustificada para contratar) suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% I~ 
sobre o valor estimado da contratação; 

7.1.3 - Executar o coPtrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem pr<:;L:í1c ao resultado: advertência; 

7.1 A - Execllta' o contrato com atraso injustificado, até o limite de 1 O (dez) dias, após 
os quai:> ser3 com;ider2do como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado do contrato; 

7.1.5 - lnexecução oard:i! do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administrar;ão pe!o oru10 de 3 <mos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimpiicio do contrato; 

7.1.6 - lnexecuç&1J to;3 1 do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prnzo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato: 

7.1.7 - Causar ;;rejuizo fT:aterial resultante diretamente de execução contratual: 
deci;iração d~ :nirfor,f: C2•'8 cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
corr, a Administração Púbiica pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atua!ízado de co11~1·stc· 

7.1 .8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CL.i.USl~LA vm - DO REA.JUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços 01.!e vis'em e 1,onstar da .A.:Jtorização de Fornecimento (ou mstrumento 
eq1;1'12!en!E.'1 pod~·J0 s,~r "evistos, 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 
21 /6!1993 e leçiisi:içllo subseqüente. 

1 8.1.1 - Os ;1reço: unitários poderão sofrer variação, conforme preços 
médios mensais dos combusiiveis no Estado da Bahia, publicado pela Agência 
~Jacion8! dei Petróleo - L\NP. 

; 
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1 8.2 - Fica ressa~v&dii :; possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes f:m face -::."! ",:;;;e~1eni1?ncia de norm<is federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração cios preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
manter o equilíbrio 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 
corjuntura!s pro\'0r.are.,., 2 reduçiío d0s preços pra1icados no mercado nacionaL sendo 
e JA o novo preço fix2do será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes 
interessadas. 

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

CLÁUSULA. !X- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1 9.1 - A preser1e 1->,ta de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
Ad:-r,'nistraç:ão, quando 

S. i. í -A detenlorn r:ão Cll:T·:)íir as obrigações constantes da Ata; 

9.1.'.?: - A dn'.entc1;-a n.30 retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não acei\31 sua iustificativa; 

9. í .3 • A detentora ae1· causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
reg;stro de p1·eços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

9. 1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de reqistrc· da. preços, se assim for decidido pela Administração, com 
obser1ánci.:i rJas CL;po0:ç·ões legais; 

1 9.1 .5 - Os r'eçcs :·esislra:!os se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, 
e a deter.tor2. não ac?.ie.r a re'1is80 dos mesmos; 

9. 1.E> - Por razõe!' de :nteresse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Arlrnínistrnçã:.i. 

9.2 -- A comunicaçã'.:> d'J cancelamento do preço registrado. nos casos previstos neste 
te-r: ss~á leitr~ 1xi:· c·.:or:s-~po:1dêr.cía com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovar.•e :io proc.•~"s0 adm1r:istrntivo da presente Ata de Registro de Preços. No 
caso de ser ;gnorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
,,eré feit;:: •10:· pul~lic=: :;:""'-~ no Diário Of-cial do Município, por 2 (duas) vezes 
consecutivas. considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicaçâo. 

9.3 - P8lii dGter·rorn cCJ<1ndo. mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
1 1:-np0ssib1lit2da de C'.!t"~Yi·· as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a ;uizo 

íl/~ 
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1 
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da Administração, qu,•mdo comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas nG mi. 73, :: 1~i~ )~; XIII a X\11, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 

1 Federal nº8.B83/94. 

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 penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 

CLÁUSULA X - DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 - O objet0 desta f·ta de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos 
desta .A.drr.inistraçilo, 3irP.vés do Setor de Compras . 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

-
1 

~ 

11.1 - As comu•·:icr.çf,~'3 ent~e ê1S partes, relacionadas com o acompanhamento e i 
1 controle da presente A.ta. serão feitas sempre por escrito. f 

CLÁUS'.!LAXH - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

121 - Os recursos orcarr.entf.:rios p;ira cobrir as futuras despesas decorrentes desta 
Ata de Registro de F'reços, serão alocados quando da emissão das Notas de 
Empenho 

CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

• 
13.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da lic:tação 
n2 modaiida!:le Pregão "'resencial nº 003/2020, oriundo do processo administrativo nº 
010203/2020, ~!-" ripe MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

t 13.2 - Integram esté \t;-;, o ed't3: d:i Pregão Presencial e a proposta da empresa 
POSTO MULUNGU L TDA., classificada em 1 ºlugar no certame supra numerado. 

1 

13.3 - Os caso.;, omi~;sr.1:0, seriíc: reso!vidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada ps~a Leí Fedem•: :1ê 8.833194. pelo D&cret::i Municipal no que não ::olidir com a 
primeira ,, nas demais normas aplicáveis. Subsidiar:amente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de direito. 

CLAUSULA XV - 00 FORO 

1~.1 - As 0<1rte e!e['e'T: o foro da Co•narca de Morro do Chapéu - BA, como único 
cr:in:pete!lte riara rnr1rri:- :1c:sisc1ue· acões oriundas desta A:a. 
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E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas 
testemunha::. shE·b :... 

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

1 

1 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
POSTO MULUNGU L TOA 

SOMA DOS PAG. 5.502,00 + 1.530,85 = 7.032,85 

''?'" .;S~i.·.·'#' · - } .,- b"1· ~DIE§_!;:!,?1JQ~IVI"'";":·, ,,_,_,.,.,.,,.,..~~··•'":'... · · · -· · • · e·:··, 
VEICULO PLACA SITUAÇÃO KM 'QUANT. LT VALOR ' COMB 

L200 ·BRANCA i NZB · 7323: PRÓPRIO '2.516,47 1 419,41 i 1.530,85 DIESEL· 5500 

[ 

- ' • 1 i ! 

PAS/ONIBUS . PKU-2021 1 PROPRIO 6.029,59 1.507,40 
1 

5.502,00 DIESEL· 55001 

--- -l
i 

--+------· +---
1 

1 

! ... - i---

TOTAL _ j 8.546,051 1.926,81 l 1 .032,85 i 


