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TERMO DE JUNTADA

Aos 31 (trinta e um) dia do mês de Outubro do ano de 2019, neste setor de
Pregão, faço a juntada do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 410/2018,
vinculado ao Pregão Presencial/Registro de Preço n° 112/2018. Que contem
998, (novecentos e noventa e oito) folhas, com seqüência do n° 01 a 998 do
qual acrescento (20) folhas com seqüência de 998 a 1019 folhas, referente ao
contrato n° 2157/2019. Com a empresa; POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada no
fornecimento parcelado de combustíveis automotivos, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
Nova Viçosa em 31 de Outubro de 2019.

Letícla Saptó^a Conceição.
;goeíra
Decreto: 760/2019.

Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos 1 - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Tel,:(73)3208-1124

NDVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conshvititío amo •tvvc halOfio'

Nova Viçosa-BA,01 de Outubro de 2019.
Ofício n'': 321/2019
Manoel Costa Almeida
Gabinete do Prefeito

Assunto; Solicitação de Contrato.

j/

Contratada:POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Secretaria Municipal de Saúde
AO EXCELENTÍSSIMO SENHO R PREFEITO MUNICIPAL,
w

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, venho através deste, solicitar que seja efetuado o procedimento
para aquisição de combustível para os veículos utilizados pela Secretaria Mimicipal de Saúde deste
município.
Considerando os quantitativos descritos no LOTE- POSTO DA MATA no Anexo-II, sendo um valor total

de R$ 365.531,80 (Trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos, pelo
período de 2(dois) meses.
Por ora é de suma importância a contratação, pois decorre da necessidade de deslocamento de

pacientes para as Unidades Hospitalares. Haja vista que tais prestações de serviços sã o essenciais para o
setor, pois os serviços e atendimentos nã o podem ser paralisados caso contrário os usuários (pacientes)
sofreriam impactos significativos.

Assim sendo, para o bom desenvolvimento dos atendimentos, é imperiosa a realização da referida

^•fontratação supracitada, por se tratar da continuidade no atendimento dos relevantes serviços públicos
prestados por parte dessa Secretaria.
Certa de seu atendimento, reitero votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Manoel MeclasxFontes da Silva

Secretária Muniapal de Saúde
Decreto; 779/2019

pnt*itTunÂ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
um-j flüvc.'

combustível para posto da mata- secretaria municipal de saúde

descrição

ITEM
02

Gasolina comum, ABASTECIMENTO
MATA E/OU DEMAIS DISTRITOS.

UND

QTD

LTS

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

60.000

RS 4,42

RS 265.200,00

LTS

14.000

RS 3,59

RS 50.260,00

LTS

10.800

RS 3,75

RS 40.500,00

LTS

133

RS 36,00

RS 4.788,00

EM POSTO DA

Diesel - S500, ABASTECIMENTO EM POSTO DA MATA
05

E/OU DEMAIS DISTRITOS.
Diesel - SIO, ABASTECIMENTO EM POSTO DA MATA

06

E/OU DEMAIS DISTRITOS.

Óleo para motor (Gasolina)- Lubrificante Premium
semissintético com maior poder de limpeza e menor

formação de depósitos nos cilindros e válvulas,
proporcionando alto rendimento do veículo e maior
durabilidade do motor. Recomendado para diversos

modelos de veículos de passeio e utilitários nas mais
variadas condições de operação
09

Classificação; API

SN.

Viscosidade: SAE lOW-40 e 15W-40.

Óleo para motor (Diesel)-Lubrificante Premium
sintético multiviscoso que supera as especificações mais
avançadas da categoria, inclusive das principais

/

montadoras de veículos. É recomendado para os
modernos modelos de veículos a diesel e que operam
em condições de elevada severidade com ou sem

sistema de tratamento dos gases de escape como EGR
(Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução
Catalitica Seletiva] para o controle das emissões. Atende
aos requerimentos conforme estabelecidos para os

LTS

31

RS 36,00

RS 1.116,00

LTS

30

RS 28,00

R$ 840,00

LTS

21

RS 33,80

RS 709,80

LTS

27

R$ 26,00

RS 702,00

motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.
10

Classificação: ACEA E4/E7-12, Scania LDF-2/LDF-3, MAN
M 3277, MB Approval 228.5, Renault RVI RLD-2/RVIRXD,
Volvo

VDS-3,

Mack

EO-N

Viscosidade: SAE lOW-40

Óleo p/ Câmbio-Lubrificante mineral destinado às
caixas de transmissão e de engrenagens hipoides de
eixos traseiros que operem em condições de cargas
elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do
desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É
adequado para uso em uma ampla variedade de classes
de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de
carga e de passageiros.

Classificação:

API

GL-5

e

MIL-L-2105D

11

Viscosidade: SAE 80W-90 e 85W-140, 90,140 e 250

Óleo p/ Direção -Óleo lubrificante hidráulico indicado
para uso em transmissões automáticas, transmissões
manuais e sistemas de direção hidráulica de veículos

12

leves e pesados.
Classificação: Aprovado formalmente pela MercedesBenz do Brasil segundo norma MB 236.2. Atende à
norma GM Tipo A Sufixo A.

Óleo p/ Freio -Fluido sintético de alto ponto de
ebulição, atendendo à especificação DOT 4, para uso em
sistemas de freios a disco ou tambor (com ou sem ABS)
de veículos automotivos.

13

1 Classificação: SAE J 1703 e J 1704, FMVSS-116 D0T4,

PütffJunA

of

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
;jh utrilcf

ABNT

NBR

9292

/x/vo* /Ujm lul

tipo

4

e

MBBDBL

7760.30.

Viscosidade: SAEJ1703

Filtro de Óleo p/ motor (Gasolina)- filtro de óleo do
motor é um item de alta Importância para o perfeito
funcionamento do veículo. Sua principal função é
14

Impedir a passagem de partículas Indesejáveis
(proveniente da fricção das peças) para dentro do motor

LTS

33

RS 32,00

R$1.0Se;00-

LIS

10

R$ 36,00

RS 360,00

evitando assim desgastes excessivos dos componentes
internos durante seu funcionamento.

Filtro Oleo p/ motor (Diesel)- filtro de óleo do motor é
um item de alta importância para o perfeito
funcionamento do veículo. Sua principal função é
impedir a passagem de partículas indesejáveis
(proveniente da fricção das peças) para dentro do motor
15

evitando assim desgastes excessivos dos componentes
internos durante seu funcionamento.

Valor Total RS 365.531,80 (Trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e
um reais e oitenta centavos).

RS 365.531,80

NDVA
wna aovo btnotictí

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor de Contabilidade

Diante da requisição feita pela Secretaria Municipal de Saúde, solícito deste Setor,
informação quanto à existência de recursos orçamentários capazes de atenderem as

respectivas despesas: Contratação da empresa POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 03.261.672/0001-49, para o

fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes automotivos para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no Distrito de Posto da
Mata, Bahia, oriundo do Pregão Presenciai P/ Sistema de Registro de Preços n°.
112/2018 e Ata de Registro de Preços n", 127/2018. A mesma decorre da necessidade
em manter a continuidade dos serviços contratados. Considerando o saido restante em
Ata, tendo em vista a necessidade de deslocamento de pacientes para as Unidades
Hospitalares. Haja vista que tais prestações de serviços são essenciais para o setor,

pois os sen/iços e atendimentos não podem ser paralisados caso contrário os usuários
(pacientes) sofreriam impactos significativos.
Nova Viçosa-BA, 14 de outubro de 2019

Uhl^C PAL

Endereço; Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito(S)emall.com - CNPJ n^ CNPJ: 13.761.531/0001-49

íflm

^ÇOSA
Cc"s*.
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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informarrTDS—

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anuai e Compatibilidade com o
Piano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de

Fornecimentos de Combustíveis para Secretaria de Saúde, decorrente da presente
solicitação será custeada pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.064

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Executivo

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

0901

Atividade

2.065

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta
Complexidade

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

14

Transferências de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Fonte

Nova Viçosa - BA, 14Xe outubro de 2019.

LINDOMAR SAimMIM FONSECA
CRC/BA020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:73 3208 1124 E-mail: controiadortanv@gmail.com CNPJ n? CNPJ:13.761.531/0001-49
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Emissão de 2' via de Certidão

BRASIL

Acesso ã informação

Participe

Serviços

Legislação

Receita Federal já
: -..í

• -t

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

ii lj|.

;i 1, I ii J

■ I I |,i| i:;- , ,J

lívA

; •

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

Nome: POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 03.261.672/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições
em Divida Ativa da União (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

^

^

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo oarn
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a .ele vinculados. Refere-se à situação do
nas^ílínp^^^'^°
® doP^FN
abrange
sociais previstas
nas
alíneas a a d do paragrafo unico
art. 11e da
Lei n° inclusive
8.212, deas
24contribuições
de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <htlp://www,pgfn.gov.br>.
nternet, nos

Certidão ern^ida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014

Emitida as 13:59:41 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>

i. ae z/iu/2U14.

Válida até 15/04/2020.

Código de controle da certidão: E0FB.CA7F.97E6.EB4F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

I Prêp.jrír páglní
I para Irnprsssaci

Canais

3V10/2019

Consulta Regularidade do Empregador

€Mã^M

CAIXA SCONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

03.251.672/0001-49

Razão Social:POSTO da mata e lubrificantes ltda

Endereço:

Av joao durval carneiro aso centro / posto da mata / nova
VIÇOSA / BA / 45928-000

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

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.

'

Valídade:25/10/2019 a 23/11/2019
Certificação Número: 2019102S02083447809128
Informação obtida em 31/10/2019 11:26:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixawww.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
iTUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.261.672/0001-49
Certidão n": 181766233/2019
Expedição: 29/08/2019. às 11:50:05

Validade: 24/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que posto da MATA COMBUSTÍVEIS E lubrificantes LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

03.261.672/0001-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores 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 (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

DO Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatôria 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.

i^vidas e sugescõe;: cndtBtst-jus.br
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i í SECRETARIA DA FAZENDA
■^Í_ . 4.-.- '.W
Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113g 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N"; 20193041620
••

razAo social

POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

Ü51.154.914

03.2fil.fi72/0001-4!)

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

Esta certidão engioba todos os seus estabeiecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Púbiica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 31/10/2019, conforme Portaria n-" 918/99, sendo véiida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

Válida com a apresentação conjunta do canão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federai do Ministério da Fazenda,

Páeina 1 de 1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N" 000401/2019

AV JOAODURVAL CARNEIRO,450

i:.Ti(ltiioÇO

772

lnftC)lf;rn,i

R1:I)E CNA

Niiirm i isnUjhlií

POttTO OA MATA COMÜIJSIIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Niiirtn/Ki,/flfj

CPF/CNPJ' 03,261.672/0001-49
CENTRO- DISTRITO DE POSTO D/

NOVA VIÇOSA - BA • CEP: 45928-OOf

RI RSAI.VAIKXJDiRni lO ÜA FA-^ENÜA MUNíCIPA). COBRAR QUAISQUER DÉBITOS OUE VIEREM A SER
AinjKAUOS I'Qí; I I:RK>RM!. Nllí, É CL-ininCAUOOUE, ATI-; A PRESENTE DATANÀO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.
Opsorvciofio

EHã CeítiOAo foi (!irnitifJ.-j om

31/10/2018

com base no Código Tribuiâno Nacional, lei n» 5 172/66

CfefltfJSO VOlIdO cliKíi- 30/12/2019

cld controlo do corlfd5o' 91C0006 i30

Atun^fíO (Jijrjiqtj/ír ffjaura iornfífà o presontíj d':3Cumeriio ng^c.

^1,»—

CONTRATO N2 2157-2019

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS NS 112/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 127/2018
CONTUATO

FARA

FORNECIMKNTO

PARCKI.ADO I)E COMBUSTÍVEL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O

MUNICÍIMO DE NOVA VICOSA/BA, CO.M
COOPAUTTCTPAÇÃO

DO

EUNDO

ML^ICTFAI,. DA SAÚDE, DO OUTROA
EMPRESA

POS'IO

DA

MATA

combiisií\t;i.s i: lubrii-ícantes lida.

o MÜNICÍPIODL NOVA N'IÇ.0S.A(I5A). pcssoii jurídica dc direito jrúhlico inicrnü. inscrito iio
CNPJ sol) o n". !3./ól.5oW0001-^9. com sede na Avenida Oceânica. !i.''29'M. Bairro Ahrolijos -• CEl'
40.920-000 dc Nova Viço.sa - BA. ncitc ato rojvrcseniado por seu IVefeiio. Sr. MANOEÍ. COSTA
ALMEID.A. brasileiro, divorciado, conicrcianie. Cl'lu (l.^vn.UdT,7-15-20. domiciliado na Kiia Suo

Dencdilo n° 255, bairro Centro. i'..sio da .Mata, Nova Vicosa-DA. CEP; 45.928-000 Nova Viçosa^BA
com eoopanicipaçào do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, inscriio no CNIM sob t)

11.756.421/0001-03, com sede na Rua Marechal Casicio Branco, n". 1000, C"asiclo. i7istrilo de IMsto

vlc Mala. Nova yiçosa, BA. CEP; 45.92S-000. iiesic aio. rqrrcscmado por seu gestor Sr. M.ANOEL
MLCI.AS 1-ONlES D.A SILV.A. brasileiro, casado, residente ;i Rua Emocísco Henriciiic. tf. 15. Nova
Coréia. Caravelas. BA, CEP: 45.900-000. inscrito no Cl»!' sob o n°. 594.993.705-87. doravante
denominados CONTRATANTES e n Empresa POST'0 DA MATA CO.MBUSTÍVTIS F
lubrii-ícantes LTDA,inscrita no CNP.J sob n". 03.261.672/0001-49. com endereço na AvcnidJ
Centro. Po.slo tia Mala/Balua, iic.sic ato. reproscnlada pelo Sr CIRNl*

NUNÜS nií ANDRADE. í,.,crÍR, d» CPF: 2

I.I5S-20. H„» J„:1„ D„™,l Crnliro. 250. caura

osto da Mai.i, B.ihia, denominada CON 1 R.-\TADA. iirmam o pre.seiite eoniraio. para pmsiaçào dos

serviços ilcscrilos na Clausuía Priiiieira. consiantc no Processo .-Vdministralivo ii". 4I1)/''018 Prcào

Prcseneial/Sislema dc Registro de Preços iiA 112/2018, ivgeiulo-se pela Lei i edcral N". 8.666 de"-1
(Io Jimin, de 199,,. DccrcK, Municipal iV 6,S0.'2()1S, Lei Federai ii, 10.520.00Ü2 o suas alterações
posteriores, assim como pcla.s condições do edital rcrorido. pelos termos da propo.sia e pelas cláusulas
a seguir c.viprossas. denmdoras dos dirciios. ohrigaçòc.s c responsabilidades das [wrtost
CL.ÁUSULA PRIMEIRA- DO OB.IETO:

Constitui o objeto deste contrato o fomecime.iio parcelado dc conib.ist.Veis e lubrincames
c M t IpIiT "r
-r"
DE SAÚDE no Distrito de Po.sto
í,
! m ^ tonformc espeedicaçocs.
(luanlidadcsmunicipal
c preços descritos
no Ane.vo I do Edimi Pregão

)272018v;n;SKbaÍ.eXá!^^

'

çlç Jdnl,., ,E. IRB. Decco

rcfaitl!"'''™"''""

° Si.«cn,» ,1. Regia,, „c iVe^o.VviLrM âr'"""'

AV. Oodánica,„•2SW -Ab,S.= I:S„a Vi^L EsiSTK,,.!,-ci/SomTôi;

CLAuSüI.A segunda -ruiico, CONI)|{.:Òi;s DK pagamEN TO E KEA.IUSTAiMENTO:
2.1 (.) \':ilor fiiimado <lo couiralo ó de RS 3íiS.53I ,S()(Trczoiiios c scssciila c cinco mil (|iiitihciilos c
trinCi c uni rcnis o uilcnin ccnlnvos). O valor incnsai n ser [laeci csiú condicionado á sua efeiiva

luiliznçào no prazo icmporal, calciiindo pela niiiiiiplicaçào do quaiiliiaiivct iiiiliziUio pelo valor iinilário
oCcrlacio para os ilcns:
COMBUSTÍVEL PARA POSTO OA MATA -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
DESCRIÇÃO
VALOR UNIT,

ITEM
02

05

06

Gasolina comum, ABASTECIMENTO EM POSTO DA
MATA E/OU DEMAIS DISTRITOS.
Diesel - SSOO, ABASTECIMENTO EM POSTO DA MATA
E/QU DEMAIS DISTRITOS.

VALOR TOTÃL,

60.000

RS 4,42

RS 2GS,2CO,ÜO

14,000

RS 3,59

RS 50,260,00

10.800

RS 3,75

RS 40,500,00

RS 36.00

RS 4.788,00

RS 36,00

RS 1.116.00

RS 28,00

RS 840.00

DIesei - SIO, ABASTECIMENTO EM POSTO DA MATA
E/OU DEMAIS DISTRITOS,

Óleo para motor (Gasolina]- Lubríficanto Premtum
scmissintctico com maior poder de limpcja e menor

formação de depósitos nos cilindros d v.álvulas.
proporcionando nlío rendimento do veículo e inaior

durabilidade do motor. Recomendado para diversos
modelos de veicelos de passeio e utilitários nas mais
variadas condições de operação
09

Classificação; AP!

5l>j,

VIseosidade: SAE lOW-AO e ISW-AO.

Oleo

para

motor (Oicsel)-Lubrificante

Premíum

sintético multiviscoso que supera as especificações mais
avançadas da categoria, inclusive das principais

montadoras de veículos. É recomendado para os

modernos modelos de veículos a diese! e que operam
em condições cie elevada severidade com ou sem

sistema de tratamento dos gases de escape como EGR

(Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução
Catalftica Seletiva) para o controle das emissões. Atende

nos requerimentos conforme estabeic-cidos para os
motores EURO 5, ELfRO 3 o anteriores.
10

Classificação: ACCA E4/E7-12, Scania LDE-2/LDF-3, MAN
M 3277, MB Approval 22S.S, Renault RVI RLD-2/RVIRXD,
Volvo
VOS-3,
Mack
EQ-n
Viscosidatie: SAE lOW-40

Óleo p/ Câmbio-Lubrificante mine.-al destinado as
c.iixas de transmissão o de engrenagens hipoides de

eixos traseiros que operem em condições de cargas
elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução cio
desgaste e excelente proteção contra a corrosão, £
adequado para uso em uma ampla variedade de classes

de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de
carga e de passageiros.
11

Classificação:

APl

GL-S

e

MIL-L-21050

VIseosidade; SAE 80W-90 e 83W-140, 90,140 e 250

Olco p/ Direção -Óleo lubrificante hidráulico ind'icãdÕ
pira uso em transmissões automáticas, transmissões

manuais e sistemas de direção hidráulica de veículos
leves e pesados.
12

Classificação: Aprovado formalmente pela MercedesBenz do Brasil segundo norma MB 236,2. Atende à

RS 33,80

norma GM Tipo a Sufixo A,

Av. Oceânica, n'2594-

Abrolhos I - Nova Viçosa - Eslado da sàhia - CE>:45920^00.TeL:(7l)Síi^

RS 709,

A0fii

'ijlljLOlL
Óleo p/ Freio -Fluido sintético ds alio ponto de
ebulição, atendendo à especificação DOT4, para uso ein
sistemas de freios a disco ou tambor (com ou sem ASS)
de veículos automotivos.

Classificação; SAE J 1703 e J 1704, FMVSS-116 00T4,
ABNT

N8R

9292

tipo

4

e

MBB08L

LTS

27

RS 2&.00

RS 702.00

LTS

33

RS 32,00

RS 1.056,00

LTS

10

R$36,00

RS 360,00

7720.30.

13

ViscQsidnde: SAE J1703

Filtro do Oloo p/ motor (Gasolina)- filtro de óleo do

motor é um item de alta importância para o perfeito

funcionamento do veículo. Sua principal função é
impedir

a

passagem

de

partículas

indesejáveis

14

(proveniente da fricção das peças) para dentro do motor

evitando assim desgastes excessivos dos componentes
internos durante sc-u funcionamento.

Filtro Oieo p/ motor (Diesel)- tiliro de óleo do motor é

um item

dc alta

importância

para o

perfeito

funcionamento do veículo. Sua principal função é
impedir
iS

a

passagem

de

partículas indesejáveis

(proveniente da fricção das peças) para dentro do motor
evitando assim desgastes excessivos dos componentes
internos durante sou funcionamento.

Valor Total RS 365.531,80 (Trezentos e sessenta c cinco mil quinhentos e trinta e
um reais e oitenta centavos).

RS 365.531,80

ResiilfiitUe (iiis (iiimilidmics consfníKc.s (hi proi.osin de Ci-eços. objcío do Edifn! do Prcào
l'i cseiiciül/SRF íN". 112-201S, cniironiie :U:i de titíidiinçãii rciln pelo itrcnoeii o e Ata dc Ucistro
de Preços n"127/2018.

2.2 O preço proposto c irreajuslâvel. du.antc o pra/o de 12 (dozej mesc.s. contatios da dnia daprc.<;cmaçào da proposia. por força do disposio iia leuisiaçào em vi"or

2.2 Para elolivação do pagamento pela Secretaria M"„„icipnl de finanças c ncecssário a aprcseniaçào
da{s) noui (.s) líscal(,s). acompanhado do me.siado de recebimcmo. denlro dos prazos e ctiiatidacle dos
pc!a soliclinção e o pagamento .será deiuaclo até o
10 (dccino) d,a uld, apo.s a aprcsemação da mesma.
Ai.ida deverão eslar acompanhada.s de Ce.lidaes
! c atnaj Conjiinia ck Debito tie INSS e I-azenda Federal. CND Ti-abalhisia. ]-(iT'S. Certidões

í.si.idiial e Municipal do domicilio ou .sede dn íicitanie. dcvidamenie atualizada.^
nacional. tk.erà aprescmar iunlamenlecom a noia fiscal a

comprovação da mencionada opção

2.7 Fica a.ssegurad,. ao .MUrMCIPIO DE .NOVA VIÇOSA e ao FUNDO .MUN1CIP.\L DE S U^DF
(! ilireito de deduzir do paeiimenio detido à C'0\'IR\'r\n \ i,, !.,, i , i .' fc-S.\LDE
importâncias corrcspondemcs a:
'Í-U ADA. indeiiei.clemc da apl,caç,ão dc multa
2.S Despesas reialivtis à correção de eventuais láilias;

2,8.1 Dedução rcíaiiva ás aiiregas dc sua responsabilidade não e.secmadn.s-,8._ Debiios com a Adinmislraçào Muuicipai.

A».OMánica,„."29W - Abrolhos I- Novo WçosSrSTdJiS—eF«9M
•Tel.;(73)T208-1124"

2.9 Nos pi fço.s ofcriados n:i propo.sia tio CONTRATADO já csião inclusos lotios os custos c despesas

decorrentes cie irnnsportcs. seguros, impo-sios. ia.\as de qtiniqucr naltircza c outros t|uaisqucr que.
tlirciíi ou iiuitrciaincnie. iinpliquein ou v enham a implicar no llcl ciimprinienio deste insinimeiiio.
2.í{>QuímkIo liouvcr cito ile tiuniqiier iiaiitrcza na emissão da Noia l-iscal/ d cii Kcciho. o relendo

£K>eiimcni(i será imediatamente devolvido para subsiiiuição c/ou emissão de Nota de Corrcçãii, ilcando

c.siabelecido que esse inien'alo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
aiiialização do vaitireomnilual.

2.1 1 Ocorrendo ifajii.stcs de preços, aiilorixado [iclo .Vlinistêrio de Minas e Energia, através do
Departamento Nacional de Coinbusiivei.s. os mesmos poder.âo ter os valoiv.s comriiladt)s leajuslados

inctliantc previa aulorizaçào do CONTRATANTE na Ibrma prcscriia no arl, 65 cia lei 8666/9.1
2.12 Os realinliamcntos de tiuaisquer valores na inescnle licitação, após a assiiiaiura do Contrato,

soinenie se darfni com a obscnancia dos procettimenlos abni.Nt». obscrt'ando-se ainda, o prazo
estabelecido no EdilaI para validade das propostas.

2.12.1 A cada pedido de revisatD de preço deverá comprovar a.s allcraçócs liovida.s e jtisliflcatia.s cio
pedido, demonsinmdo novaineiiio a composição do novo preço, anexando ctipias autcmicaclas de notas
ll.scai.s de compra i|iie comprovem os Índices reivindicados.

2.12.2 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adot-ará p.ira a
verillcação dos preços eonsiames dos deinonsirativos que aconipatilteni o pedido. pcst|iiisa de
mercado, dentre empresas de reconhecido imrtc nieieaatil. serviços e/oii prcsiatioras. dos mcsrnits ou

similares, reali/jida pela própria uiiitiade ou órgão ou por insliiiiio de pesquisa, iiiilizando-sc, lambéni.
dc índices setoriais ou outros adotados pelo Governo ]'eder;i!. devendo a deliberação de dercritnento
ou indeferlincmo tia alteração solieitacla. .ser inslrtiida da jiistilicativa da cseolim da Administração no
prazo de 5 (cinco) dias iiteis para eada.

C1-.\USUJ..A TMKCICIRA - DA nO'l"ACÃO ORÇAMEN VÁRIA:
Poder

1

Executivo

Orgâo

2

Prereiiiira Municipal dc Nova Viçosa

Secretaria

09

Secretaria Municipal de .Saúde

Unidade

090)

Fundo .Municipal de Saúde

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

hlcmcnio

3390.30,00

Maierial de Consumo

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

E.xcciiiivo

Órgão

Picfcílurn Muiiicioaí de Nova Viçosa

Secretaria
Unidade

09

Secretaria Mutiicinal de S:iúflo

0901

l-iiiido Municipal de Satide

Atividade

2.064

Gestão das Aiivid:ides do Bloco de Atenção Básica

Elemento
Voiile

3390..I0.00
14

iVlaierial de consumo

02

Saúde 15%

rransferência de Recursos do Sii.S

Poder

E.\cciiiivo

Órgão

Prefeíltira Miiiiiclpal de Nova Viçosa

Secretaria

09

Secretaria Muiiicip.al dc.Saiifl

Unidade

0901

1'tmdo Municipal de Saiide

.Aliviciadc

2.063

Gestão das Alívidad^o Bloco de Média c Alta Comple.Mdadc

f-lcmemo

3390.30.00

Material deconsiinin

Poiilc

14

Tniiisrerèncin de Recursos do SUS

02

Saúde

Av.0„â„ica, „■ asM - Abrota I -lova VíçS'; EsbÍo rta ÍSÍa ^ CETrsMrTclTifi[3a087iií

,'o,

CLÁUSULA QUARTA -VIGICNCIA, KFICÁCIA tC l'RORKf)GACÃO DO COiNTUATO:
■^.1 A viyünci:i ilo prwcmc st-ra dc 01 <lc oiiínhro dc 2(l!9 a 31 de de/ciiibro dc 2019 podendo ser
protTüyado. de coiiunn acorclo enlre as panes e niediaiue Teniios Adilivos. para cada exercício
íliiancciro, após a vcriíkaçào da real necessidade dn C0NT1L\'I'.-\NTL. nos lermos do inciso II. do

ari. 57. da Lei n'" S.óófi/d.l. bem eomo idierndo. c.xeeio no locante ao seu objcio.

-"r rif

raráurafo Único - A Adniinis!r.n;ào. |X)r latócs de inlcrcsse imblico. poderá a t|uak]iier icmpo
declarar o lénnino aniceipado do Coniralo ora Urinado, bastando uma notificação previa com prazo dc /''/
t
30 Orinial dias para a rescisão, sendo ipic em lal hipótese seni decido .a CONTR.AT.ADA.
10l4
pagamento, se houver de saldo referente a cxceiição cios serviços,

CLÁUSULA QUINTA - DIRP.ITOS L OÜRIGAÇÕICS D.-\S {'Airi LS CON rit-Vl ANTES:
5.I-DAC0N'nUTAl)A:

.5.1.1-A CONTRATADA clcvcrá fctniecei-ü ohjelo de aeordo n necessidade da CONTIUTANTE.

5.1.2 -- A CONIRAIAD.A será legal e nnanceínimciiie respon.sávcl por todas as ohrigaçfies e

compromissos eoniríiído.s com terceiros, para a execução deste Coniralo, hcni eomn. pelos encargos

traballii.sias, previdoneiáiios, liseais, securilários, comereiais e outros lins. a eic.s não se vinculando a
CONTR.ATANTE a cpialquer titulo, nem me.smo ao de solidariedade;

5,1..3 -- A CONTRAT.AD.A as.sume inteira responsabilidade i)cíos danos ou prejuizo.s cmisados à
CONTRA-fANTIv ou a terceiros, decorrentes de clolo oir culpa, negligência, tmperieia ou
iinpriideiieia. iia execução do objeto deste Contraio, direi.imemc. por seus propostos c/ou empie-ados

nf^ e.vcluiiKlo ou rcdiizincln essa responsabilidade, a fiscali/ação ou acompanhamento feito pela
CON 1 R.\ I .AN I L ou por seus preposios;

5.1.4 A CO.NTIUTADA assumirá a responsabilidade total pela c.xeeução do contrato,
5.1.5 - A CON IRA J.Al)A obriga-se a manier esioipies siillcieiues para atender as necessidades de
ííbiísicciiíicjito coiuúlo MO I:dií:il, tiue c pnric itiicürantc deste Contrato.

5.1 .(5 - Reconbeeer os direitos da administmçrio. em casi^ de rescisão adniinistniiiva prevista no Arii"o
77 da Lei S.666.'93;

devera manter, durante toda a e.xccuçào do contrato, todas as condições dc
habilitação c qualifieiição exigidas na lieiiavão. confoniie previsto no art. 55. inciso .XII da I ei n®
S.6Ó6/93.

o.l.S - Conuiniear a Preícituni Municipal de Nova Viço.sa os eveniuais casos fortiiitos e dc força

maior, dentro do pr,r/.o dc 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os dociimemos

iiai-a a respcciivn aprovação, cm até 5 (cinco) dias consccuiivos. ii partir da data de sua ocorrência, sob
pena de nao serem considerados:

o. 1 .9 -- A CON I RATADA (lea obrigada a aceitar, nas [iiesmas condições coiiiratiinis. os nercscinios
ou supressões (|uc .se lixe,em na.s obras, .serviços ou compras, até 2.5% (vinte c cinco por conio) do
valor iiiicial aliialixatio cio eomraio para os seu.s acréscimos.

5.1 , l() l oriiccer o objeto eontratado deniro <los prnxos cslabeleciilos no LdilaI e Cuniinto,
5.2 - DA CO.N'l'RATANTE:

5,2.1 - Pagar eonfonue estabelecido na Cláusula Oitnrta. as obrigações fiuaneeiras ileeoiTenics do
presente C oiilraio. na iniegralidacle dos .seus termos;
5.2 2 - Os forneoiinomo serão acompanhados e fiscalizados pckxs respectivos Secretários Municirv.is
uixlcnadores das dc.spe.sas, segundo as unidades solicitanles. ou outro serv-idor dcsi-nado ivira
subsimii-lo. que anotara cm registro próprio as ocorrências ixiliicionadas com o fornccTmenlo dos
produtos dciernimnndo o que for ncccssano à regularixaçào das ralia.s ou deícilos observados

5._.o

[ odeia a l.^cah/;lção ordenar a .suspen.são total ou parcial dos seiviços caso não sei-im

aletididas. dentro <lo 4K (quarenta o oito) horas, as reclamacL que fizer se ;;re i o d^
sanções que possam SC aplicar a CO.NTR.AT.ADA.

'

PMm-to de outra»

CLÁUSULA .Si:X-fA DA I-ISCALI/.AÇ.ÀO.

Av. Oceânica, n= 2994 - Abmíhos I - Nova Viçosa ^ Estado^a Bahia - CEpT 45920-DOÍ. fei:;'[73)*320B.1124"

v'5r-..

w

6.1 O acciiu])iiiih(iinciiio [lar.i o llc! ciimpriniciilo i; CNOciii;ào ilcsic Caiiirnio. scnlu feitos [)c!a
servidora Jcssicii cie Oliveira, Gestora dos Coairaios Acintiitisiraiivos do l'oder li.vccutivo. confurme

Portaria ti", 003/2017 lotado, a cpioni caberá a responsabiliiladc do fazer cumprir rijjoiMsamenie, os
prazos, coiuiiçOcs c disposições dcslc Contraio, bem como. comunicar ás autoridades competentes
qtiak|iior eventualidade que gere a ncces.sidade de medidas de ordem Icoal o/ou aduiiiiisinitiva c a
fiscalização do contrato caberá a servidora Slteila Silva Roclia Santana, inscrita no CPI' n".
O/i .I3.>.427-86. sob a malricida iC. 6007.

CL.\USUI..-V Sl': riM.\ 1).-\ .-M.TKR.AÇ.ÂO do C0NTR.-\'I'0:

7.1 o CON I RAI AN í f. ])odcrá raodi llear tiiiitaleralmeiue o presente contrato para melhor .ndeciiiaéão'
das nnalidadc.s de interesse pilblico. respeitados os diivilus da CONTR.ATADA.
/ Ol^

i I ^
v ;\

CLÁUSULA Ol fAVA - DA I.NIvXLCUÇÀO DO COiNTIUTO:

j

S.l A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTR.-\TANTIÍ. cm caso c!c rcsci.&^":

adminislrati\-a. previ.sios noart. 77 da Lei federal nL 8,666 de 21 de junho de 1093,
CLÁUSULA NONA

'

DA lUZSCISÃO:

9.1 O conirato or:i celebrado poderá ser rescindido caso ocorram qti:ii.sqiier dci.s casos previstos nos
aiiígos 77 c 7S da Lei Federai ri" 8.666/63. de 21 de jiiniio de 1,99? e alterações cm vigor.
Parágrafo Priitiuiro O conlniio para o romeciinemo dos produtos poderá ser rescindido por
miciaiiva da CONIRAl"ADA. no caso de desciimprimcnto das normas contralnais pelo
C0N1.R.\ I A.N JI'., mediante ação Judicial c.spccialmciiie inteniada pani esse íim:
riirágrnfo Segiindo -• Na hipótese pre\'ista no parágrafo aiiicrior, os .scrviço.s pela CONTRATADA
não poderão ser inlerronipidos ou paralisados. :itc a deeisãojudiciai transitada em julgado,
Paragrafo Icrcciro- A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos clecorrente.s tia
contratação, ate o íiimic dos pre)uÍ2o,s causados ao CONTltATAN']'].:. hcm como na assunção do
objeto do contrato pelo C()NTR.ATANTf: na forma tjuc c. mesmo determinar.
CLÁUSULA DLZ DA.S PENALfDADRS E DAS .Ml.T.TAS.

10.1 A CONTR.ATADA por desctimprimemo de qualquer cláusula coniratiial stijeiiar-se-ã as

scgumic.s penalidades:

•

I - advertência;

II - .suspensão lemporaría de participação em íicilaçãn c impedimento de conirainr com a
.A(liiiim.straçao, por prazo não superior a 2 (doisj aiio.s;

in- declaração de inidoneicladc para licitar ou contratar com a Administração Pttbiica ennuamo

perdurarem os motivos deternnnantcs da punição ou até t|t.e .seja promovida a reabilitação pcntnic a
AZuir'"-' pelos
'i prejtitzos re.stiltanies e apôs
^1"^- decorrido o prazo
s^'6Pre
que o aplicada
eoutraladocomrc-ssarcir
Adm.msiraçao
da sanção
base noa
inciso íinici lon

'""■«m.cmo,

<l= na»,lo

mliaçao, obedLcnlu.s os scitumies hmiics niá\imo.s'

lÁl"! SSJISor'""

""" *

""

a aravidadc da

"«c™.FÍn.a,„„
p-- <ic

Ó/riSiíír

""" " """"

,„r aadn dia s„ba«,ãema atd
-

(cinaí) dta ml'LV.Árzidàsí,'«íor

admini.siraiivo. earamidii a amnia dcfcsn o o • ii f, •

™

f t-""irnr.tç,io, apo.s prévio proce^

da Scc,ataria Miaiai^ dc iSll^í ' " """"P"'"'"" - a.nda. aatadaa jadiciairncma. a ariál
CLÁUSULA ON/JÜ-DA VINCULAÇÂO:
Av. Ocaáaica. „■ 2S9< - Abrolte 11

«coa.
(73)3208-1124

ll.l o prcsL-nlc Termo ilc Conirato ciiuonim-sc vinculado :io làdilal c sctis ancNos do I'rcg;lo
Prcsciicial/Regisiro de Preços n". i 12-201H. proposias Iniaiieeiras dos proponentes e a Ata de Registro
dc Preços originiidii da icfcrída lieilaçào.

CLÁUSULA Ü07J:~ nos CASOS OMISSOS:

12.1 Pica eslalreleeido C|iie caso venha ocorrer algiiin fato itAo previsto no presente conlrnio. os
chamndo.s casos omissos, csics .senlu rc.solvidos onire as panes, rcspeilatio o objeto cio coniraio, a

legislação e demiii.s nortii:t.s reguladoras da matéria e cm especial a Lei if 8.666/93, aplicancio-lhe.
(juando Ibr o caso. siiplciivamcnlc os Princípios dtt Teoria rierui dos Contratos estabelecidas na
Legislação Civil Urasileira c as disposições do Direito Privado.

CLÁUSUI.A TUKZE - DA PUBLICAÇÃO:
13.1 A CONTR.ATANTK providcnciani a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de

• <

cosiuinc conibrmc prazo deíuiido na legislação pcninenle.
CL.\USLIL.\ QU.ATORZI-:- DO FORO:

14.1 As partes
parte.s elegem t^ti' l-oro
1-oro da Comarca dc
c Nova Viçosa - Btihia, coni exclusão dc qualquer
v|u.u^iuci otilrò»
v-mio»
^
poi- :nais priviiegiailo que seja,para dirimir quai.si|ucr dilvidns cincrgcmes do presente contrato. H porV-K--..
assim estarem.Justos c coniralados, assinam o presente instmmcnio cm 04 (quatro) vias de igual leorc
rormn na piesenç;i dc 02(dtias)ic.siemiJiihtis, para que surlii seus jurídicos c legais efeitos.
Nova Viço.sa-Bahiü. cm 31 do outubro de 2019.

ám

MANOEL MECr.^S EON TILS D A .SILNV
GESTOR DO FU.\D0\mu.\!C1PAI DE S.' UDE
^^NTIAATANTE
Va/'_
^
CiRNE NIJNE.S DE ANDR?CÍiÊ

R ERI^SE N TA NXK<EC;.A IA

1'ÜSTO SEGURO IV DERTVÁDas DE PE lA^ÓLriO LTDA
CONTRATADO
TESTEM
NO.ME:

NO.M E:

CPE:

Av. 0»á„,c,,

AWh03l-N«,Viç„s,-Es„SS B,hiãi:CEP:S.ooorKi.:,5,3SÜII?

Dinrio Ofícinl cio

Tarça-faira

Nova Viçosa

município

5 de Novembro de 2019
,,3-Ano.-N» 3072

Co""il»v*k33

EXTR.VTO DO CONTRATO íN" 2157/2019

VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'^ 127/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N''410/2018.
CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.

INSCRITO NO CNPJ N°. 13.761.531/0001.49, COM CCKDPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DF.SAÚDE,INSCRITO
NO CNPJ SOU O NM 1.756.421/0001-63.

CONTRATADA: POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. INSCRITA NO CNPJ SOB N'.
03.261.672/0001 ~I9.

OBJETO; FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE POSTO DA MATA-BAHIA. CONFORME

ESPECIFICAÇÕES. QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO 1 DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO

DE PREÇOS N°.l 12/2018 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 127/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Poder

2

Executivo

OrrSo

•V

Prefeitura Mnnlcinal de Nova Viçosa

Secretaria

09

Secretana MurncÍDal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Muníciral de Saúde

Atividade
EtcmcnKi

2.062
3390.30.00

Gestão das Atividades do FMS

Fonie

02

Saúde 15%

Material de Constuno

Puder

2

Executivo

Orgio

1

Secreiaría

09

Prefeitura Muiúcioal de Nova Viçosa
Secretaria Mordcioal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municioal de Saúde

Atividade

2.064
14

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
Material decoasumo
Transferãncia de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

.Bemento
Fonle

3390.30.00

Poder

2

Executivo

OrgSo

2

Prefeitura Municioal de Nova Viçosa

Secretaria

09

Secreiaría Muiucloal de Saúde

Unidade

0901

Atividade

2.055

Elemento

3390.30.00

Fundo Municiral de Saúde
Gestão das Atividades do Bloco de Mádia c Alta Coninlexidade
Material de consumo

14

Transferência de Recursos do SUS

02

Saúde 15%

Fonte

VALOR DO CONTRATO; R$ 365.531,80(Trczenlose sessenta e clneu mil quinhentos e irínta c um reais c oilcnla ceniuvus)..
DATA DA CONTRATAÇÃO; 31/10/2019.
VIGÊNCIA; Ol/I I/20I9 A 31/12/2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica. 3100.-Abrolhos 1 Nova Viçosa • BA.45920-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: INZDRHAR3EBJAUREK/YQRW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

AUTORIZAÇÃO Di: UMPENMO

Do: Gabineie do Prefeito.

Para: Setor de Contabilidade.

AUTORIZO AO SKTOR DE C0NTAI31LlDA!)r. EMPENHAR O REFERIDO PROCESSO.
R)-.MEIER AO SinOR DE COMPRAS PARA l'ORMALIZAR AUTORIZAÇÃO DA
CONlRATAÇÃO DA EMPRESA: POSTO DA MATA fOMIUíSTIVEIS E LUBRÍEICAN TES
l.'IDA. INSCRITO NO CKPJ SOn O N" (B.2f.|.f.7:^(i00!-4<), COM O OBJETIVO I' A

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRCIAI.íZADA NO FORNECIMENTO PARCKUDo"dE
CQMUUSrjVEIS AÜTO.MOT1VO.S. VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA

SECREI.ARIA MUNICIPAL Dl; SALJDE DES'IE MUNIICM-lü. COKFORMF O PRESENTE
CONTR.ATO N" 2157.2019 VINCULADO AO PI'-! 12 20ÍN-.SRP

nova viçosa, 31 DE OUTUBRO l)i-: 201V.

Mítnncl Meciji\Foiuc.s il:i .Sih'a
GESTORA DO FUNDO iVi\niCI!'AI. DE SAÚDE

73 Av. Oceânica, n" 2994-Abrolhos I-Nova Viçosa - Eslado da Bahia - CEP: 45820-003- Tel.:) 3208-1124

ORDEM DE SERVIÇO

GABINETE DO PREFEITO,

FICA AUTORIZADA A EMPRESA; POSTO DA MATA COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 03,261.672/0001-49, COM O

OBJETIVO

E

A

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

NO

FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, VISANDO
O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO. RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO N'
2157/2019 VINCULADO AO PP-112/2018-SRP,
NOVA VIÇOSA 31 DE OUTUBRO DE 2019,

Manoel MmaV Fontes da Silva

CriSTORA no fundoV-iunicipal df,saúde

73 Av. Oceânica, n» 2994 - Abrolhos í- Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-OflO- Tel.:) 3208-1124

