Bahia
ITAPE
FUNDO MtJNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO
-_ EXERCICIO: 2020

PROCESSO: 0000359
DATA O9/06/2020
DADOS DO
Fnvorecido : POSTO ITAPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTI: CNPJ/CPF : 27.960.229/000 l -24
Bairro : Centro

Gdade : ITAPE

Endereço : Rua JOAO ANTONIO DE MENEZES

IJF : Bahia

Orgão: 8 - SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 12 - Fundo Municipal da Saúde

Função: 10 - Saúde

122 - Administração Geral

#-,:v:::ãdoe: 2 O98 -AçÕES EMERGENCIAS

DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID lg)

Elem. Despesa: 33903000OOO - Material de Consumo

Fontede Recurso: 14 -TRANSF. RECURSOS DO SUS

DOS DA DES
Empenho: 00001 33/2020

Liquidação: OOOO314/2020

Pagamento: OOOO359/2O20

Ficlia: 0000206/2020
Valoi. Bruto:

6.622,99

Valor Desconto:

0,00

Valor Liquido:

6.622,99

Banco
00l - BANCO DO BRASIL S/A

®

Conta
24.802-9 -BB -2

Doc.:

02-9-A ÃO EMERG DB - 300004

Valor

6.622
6.622,99

n4IJNICIPIO DE ITApE
FuNDo I\mJNlclpAL DE sAUI)E
BAHIA
11.449.52l/0001-47

NoTA I)E pAGAMEI\mo No oooo359/202o
AMENTARIA
VALOR BRUTO:

6.622,9_9

VALOR DESCONTO:

VALOR L[QUIDO:

Exercício : 2020

O ordenador da despcsa pam efieito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determi" o Pagamento do Empenho aqui classiricado:

6.622,99

Processo : 0000359/2019

Data Pagto : 09/06/2020

0P : 0000359#020

Empenho : 0000i33/2o2o

TiI)o : Estimativo

Ficha : 0000206/2020

ão : 0000314/2020
rgão -: 8 - SECRETARlÁ MTJN]CIPAL DE

Unidade Orçamentária : l2 - Fmdo Municipgl da Saude
FunçãoTIO - Saúde

Subfunção : l22 - Ad"mstração Geral
Programa :38 - Progmm de Atemção Básica em Saúde
Projeto/Atividade.2 098 - AçÕES EMERGENCIAS DE CC)MBATE AO CORONAVIRUS (COVID l9)
Elemento Despesa , 33903000000 - Material de Consumo

Fonte dc Recurso : ]4 - TRANSF_ RECURSOS DO SUS

Favorecido : lO67 - POSTO ITAPE COMERCIO DE COMBUST]VEIS LTDA - ME
Bairro : Centro
Endereço : Rua JC)AO ANTONIC) DE MENEZES

CNPJ/CPF : 27.960.229/0001 -24
Gdadc : lTAPE

uF: Bahia

Histórico : pAçMmNTO DA DESpEsA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPMBuSTÍvEIS(GASOmA COMuMJ. DESTINADOS AOS SEGUINTES
WICULOS: FIESTA DE PLACA JQl-5708 E pKE-5i3o, FIAT pALlo DE PLACA PJV-6409, AMBLrLANCiA DE pLACA Pu.-OB42,
NYM-9760, PKS- 1708, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COVID-l9), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÀO
pRESENCIAL DE ND O3i/2o2o, pRocEsso ADM. NO 126#020, ApOSTII.A^mITo No ooi/2020 DO CONTRATO No oi4/2o2o E NOTA
FISCAL DE NO 655 EM ANEXO.
Saldo-Liquidação :_

Valor OP :

6.622,99 (seis mil seiscentos e viiite e dois reais e novenla c noye ccnta`.os )

CONTROLE
Banco

Agêncja
A

BAÁN

Cont@

2166-O

TipaMÍO Documen'o

Valor

24802-9-BB-24802-9-AÇ

LAN?çA-M

0300OOi - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
821 1301070OOOO - DD[t - COMPROMETIDA POR LIQUIDA(

Númem/Ano Licitaçào: O

Número/Ano ProceSso Adm: 0

6 622,99 6229201O400OOO - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
6 622,99 82114O7OOOOOOO - DDR - DISPONl["LIDADE POR DESTIN/

Modalidade : P'egão Presenclal

Chssiric@çiio : Compras e Semços

Documonto§

Paga-se a quantia:

6.622,99
6 622,99

No Documento

Foi pago a import

Data Documento

cia autorizada:

)RÉA BRANDÃO LEAL SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF, 442.l97 415-34
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Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/OOO1-43

Xm.

A sup"ssão do f'oinec""to, poi. pane da CONTRA"nE, aca"tando mod"-"ação do
valor míci'al doComatoalém do lim"eperm"ono§ "curi. 65 da Lel nO8 ó66de l("J.

XIV

A s"p"são de "a exccução, por ord"i "rita da Admmstfação, por prazo "pe"" a l20
iceI"o e v""e) dlas, salvo em caso de calamidade públíca, grave penurbação da ordem me",
gue". ou a"idfi por repe[Idas suspensõcs qi" totallzem o mesmo prazo. mdepende"eme"e

do pagamei"o obrígatório de "idc"iza?ài) p¢l." s"essivas e conmt"ln"te "ip"us"i`
de"iob"zações,

mob"I7açóes

c

oums

prevBtas,

asseg"da

à

CONTRATADA,.ii`5i-,

casos, o d"to de optar p'la."spe"são do cump"memo da_` obligaÇÕe` assmldas a" q"
seJa normallzada a situação,

XV

O ü"aso siipe"oi- a 90 (iio"I"a) dtas dos pagaliienios d"dos pela Adm""".Í"ã(). dc""`mLç

de se"iços. to""clm"to. ou parcelas d¬ste.\Já iecebdos ou exeçmdos. ,aI\u cm "u ai

calaimdadc

pi,b"ca,.L""

pcmrbaçii,

cla

o"le"i

""er"

oil

giBrLL

dsscgi"d

,i

CONIRAIADA o d"efto clc opiar i"lí\ "`pensao de eumpri""o dc "as úb"gaçi-,c,. dii
que seJa nomalizada a situaçãc),
l

"

A o"rrêi"Ia de caso roftu"o ou de fiorça mamr, "g"armeme c"nprovada. "Tiped"i d.i
execução do Contrato,

XV".

O descumprimei"o da proibl'ào constit""m" dc "bamo "imo, I"go>o ou "salub" ,i
"mores de dezofto e de qualquer mla"io a meI"fcs de dezesseis ano>, saho m condiçcb Jc
aprendiz. a pa"irde quaiorze a"os, confol.me disposto no i'"cisoV do an

27 da Lci lt' 8 Ó6ó

de l993, sem preJulzo das sanções penau cabíveis

c§!IOi'tra?ioICiaoS:`a JdJ:ipil{:Sdl-el:eâ:1À eO"mldl

SelàO

fO"m"11".

m"doç

""

"os

"""Id i \

§ZU: A rescisão desle Coiitrato podeia "

a)

De(ermnada poram i""lateial ccsc"o da A(llii"""ação. ms cast)semmeradcú nús "siis l d
Xl e XV clcsiacláusilla.

b)

Aimgável,

por acoi.do

ent"

as

paites,

"duzida a

termo

no

processo,

desde

q"

hdJa

convcniência para a Admmstlaçãc),

c)

Judicial"os termosda legislnção

§3+ A "scBão adm"iBtiativa ou amigavel de"",i s¢i. pleccdida de auto"za[ão ew"' e r"J.m""l(.
da autoridade c("ipeteii[c

§'0: Q"ido a rescisão ocoi.rer i.i" base n" """" Xl a XV desta elái"i"íL ,m "ic l"Jti "lpd dd

:é:dNoTaTdT?,?elt.oSael'á e>[a ''eSS"'d.. dO> prcJ-i.s ",gul",mte complo,ad" q" """c, ,`"i"h

Praça Helena lglessias da Fonseca,

Site: www.ita

ng O1, Centro. ltapé-Bahia, CEP: 45.75OJ]OO.

Email: co

outlook COm

PREFEITURA MuNICIPAL DE ITAPÍ
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO nO OOl#020
AO

CONTRATO

NO

coNTRATAÇÃO

O14#020,

DE

EnmREsA

ESPECIALIZADA PAFIA O FORNECIMENTO

DE

cOMBUSTÍVEIS

PETRÓLEO

PARA

E

I)EmVAnOS

DE

ATENDER

AS

NECESSIDADES T)ESTE MUNICÍPIO.

CLÁUStJLA PRIMEIRA: I)OTACÃO ORCAMENTARrA
O presente instr\mento tem como objeto apostilar a cláusula oitava do comato nO
Ol3#020, consubstanciado no § 8O do artigo 65, da Lei 8.666/93, incluindoue a++

dotações orçamentàrias da seguinte foma:
l,,j,_ ,.'Í ,X

SECRETffi_

#UN.,l

___3'

~

rioJETÓ/ÀTlvli)Ai)D
-

I

/,

?Íi=

ÀL,í.-

l;1bf..'

At., _T

`._. :
Á..v

\-¥

=;#-.iá.

SECRERTARIAM"ICIPALDEsAÚDE
8

2098

33.90,30.00

l4

CLAÚSULA SEGUNI)A - I)A BATIFICACÃO
Ficam ratificadas iodas as demais cláusulas e condições não alteradas expressamente
;ç1o presente instrumento.
E, por estarem justas e acordadas. flmam as partes o presente Temo, em OJ (tnês) vias,
d¢ igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem,

NOm:
CPF!

NOME:
CPF:

Praça Helena lgle®8ia3 da Fonsoca, 01, Centro, ltapó/Ba, CEP: 45.750Ú00.
Emall:itaDe.ba.ciovbr

ÍiÊ

Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/0001-43

TERMO DE CONTRATO NO

Ol4/202U

PREGÃO PRESENCIAL nO o3i/2oi9
PROCESSO ADMINISTRATIVO nO i26/2019

Contratc)

flrmado entre o

Mu"cípio de ltapé-

Bahia e a empresa PO5TO ITAPÍ COMÍRCIODE
COMBuSTÍVEIS

LTDA

-

CONTRATAÇÃO

ME

DE

para

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO
DE

COMBUSTIVELS

PETROLEO

E

DERIVADOS

PARA

ATENDER

DE

AS

NECESSIDADES DESTE MuNICIPIO.

®

l

Pelo presente instrumento pamcular, de um lado o MuNICÍPIO l)E ITAPÍ-BAliIA,
pessoa Ji"ídicô de direito púb"co interno, cadastrado no CNPJ sob o nO 14.i47.938/0001-43, com

sede à Praça Helena lglesslas dÔ For"eca,
representado por seu

Prefeito Munlcipõl,

nO O1, Centro
Sr

NAELITON

ltapé-Baha. CEP; 45 75"00, neste alo
ROSA PINTO,

braslleiro,

empresá"o,

residente e domicillado em ltapé - BA, doravante denommado CONTRATANTE e de outro lado a

empresa POSTO ITAPÉ COMÍRCIODE COMBUSTÍVEIS ITDA - ME, (nscrlta no CNPJ sob o r,L'
27.960.229/0001-24, com endereço na Rua João Antónlo de Menezes, NO SN -- Centro - CEP: 45.750-

000, nô cldade de ltapé - BA, neste ato represenlado por seu representante habi"tado, Sr, lEANDRO
BORGES GARCIA RAMOS,

portador de RG nO 995031827, CPF nO

O20 754.785-g9, do,avam(,

simplesmente denomlnada CONTRATADA, têm, entre si, Justo e contralado, com

bas± m

_ei

8.666/93, mediante as cláusulas e condlçôes que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - D() t)BJErO
O pi.eselite comi.ato teni pu! ob_ieto C'ONTRATAÇÃO I)E I"PRESA, ESIJl:CIALIZ.\l)-\

PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELS E DERIVADOS DE PETROuO PAR+
ATENI)ER AS NECESSIDAl)ES l)ES" MtLNICIPIO, com

pievI`ão total a"IÜ eo"t'c""i,

plaiiilhas §P desta cláiisilla

§lO: Est"iia-se que serão consiimidos os scguintes quantitativos de combus"'ve"

COMBUSTÍVEL

QUA.\-TIDAI)E D[.l lJITROS/BA.l,I)ES

Gasolilia Colmmi

78 0UU

_ - _Eiãfiti__ _

Praça Helena lglessias da Forweca,

Site: ±í!a!!!!ii±aJiêi±±JE9!íi±±

_Tõúõ__

n9 O1, Centro. ltape-Bahía. CEP: 45,750-OOO,

Email: çgpêh2j]nJ@Ê±JJ!Éi±

Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/0001-43
§20: Quai"o ao quan"ativo, esclaiece-se que so selá pago o que el'eWan"i"e fol consi""do

§3t Os combusu'v¬is obJeto> dcs".imaio de"rãu."endiJ às especlficações tecmcas e,igidu> pelci
Agéiicla Nai"nal do PeHolco - ANP, eonf'orme li._g6hção em vigoi..

CLÁL"LA SEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTR4TAN"
A CONTRATAN1-E ob"ga-se a

a)

Acompanhi e liscalizai. a"aves de ser"ol cspeclalmente designado, o cump"m"iu da,
obi,IgaÇÕes da CONTRA rADA, sob os aspectos quaI"itat" e qua"lcat",o, anoiaiido em

reglstro próp"o as falhas de[ectadas e co"iícando à CONTRATADA, quaBquer faios qi". d
seu critério, exiJam medldas corretivas poi parte da rnesma,
b)

Atestaras iiotas fiscals/htuJ.as. poJ se"dor competeme.

c)

Fomecerà CÜNTRArAD^ a.Rc(i"i+ão c\e Abastecmemo'' de cornbmveB. d"dani"i

d)

preeiiL,hida

datada e as"iada

Pmpo"Io"

todas as taeihdatles pal.i ,"Ie a "NIRATADA possa ,lesempe"h"

l

s..u,

sewiços de"tro da"orm" do con[i.ati).
e)

Efe[ilar o pagameI"o i emprcsa a ser comada de acordo com o preço, os pi.azos i. a>
condições es"pulac!as iia l""aç<m e no conti.a"),

t)

Rehcm"arie

com

a

(-O\'IRArADA

e"lus"amemc

através

de

preposm

pi"

ela

(,redeiiciada.

g)
h)

C'umpm ficheme o Cc""rato.
R¬qi"itar, a seu critérm, aná"se dos prod"os obiletos do comato, "os termos do anBo su da
Resolução ANP "O 9, de ()7/oJ/2oo7,

l)

::'::l:ti:::':C: cq:li:ii:l:;I vl:1iÍ: 'l::`1)l`` iíls'te/Il:'(: ntad`ul,:'i::ti)::>F,asi(l):]dul:S`t:I: :,loOmPbeilirs`i)iI\C:i's ::Üa::b;ll'atiC::"lll:Iilll"'

de Estoques Es"atég"os de Combustjveu, a CONTRATANTE devera d"ig" rep"mtaçãu.I
A".palaefe"odoe.wcíciodo sçu poderde polúJci(A". l4 da L¢i "u9 847/99/

cl.ÁUStILA mRcmA -- i)As oBRiG^(.Ói,:s DA ("TRATADA
A C'ONTRATADA ob"ga-s"
a)

Ma"ter posto de

abastec"ne"o com todos os eclupamentos e utensí"os necess"s íi

exccução deste coI"I.ato. cm peifei(as condlt.Ões de uso e de acordo com as "or"s ugeiitçs.

b)

Fo"iecer os combust"s obJetos deste comlato de acordo ccm as especd;.ações te"iiú,
exigiúas pela Agência N{"oiial do PetrÓIco - ANP, confome legislação em vigol.

c)

Manter, ms dcpelidêncií" d() Po" R"idedoi.. o Bole"m de Co"fo""dade, c"L,dúo p`.L
Dist"buldor do qiial adqi"u o combusÜ'veL refer"e ao rt"bimento dos úlmnos 6 (s")
n"ses (Art

d)

4,'da Resiil";ãi) ANP nO 9. de O7/0?/2007)

Reallzar anállse

dos

combus"'vc"

obi"s

des"

cot"[o

mpre

quc

sol"tada pelJ

:e?:s?a?âoTâTe?:zd;a:;ad;,``:,nal,,Çso(NR?stTâoDAA\,dpe,;,:rlJa. d:,a;.;:;.,d;>0,;:,",(;,:,,;.u,sl )" ,à,i,, ,;.;:
pmc¬dmi"tos dcia""ido., par.i a ie.i"zaçào do_` testes dL. ("J"dadc Jo. combm"I> >*im
a

leglslação

cspeeifiL.a

euiiada
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atualizado, i) A"c\o da Caiii"ia do Posto Revendedorde CombL""veis pub)icada pui
talagência_

e)

Atender

prontamelite

as

leqi"s"ões

dc

abasteclmento,

sempre

que

solicftada

pekI

CONTFIATANT[,
f)

Responsablliza"e ""e."li'ieotc p"

L" como fi,etÇ..ç

(("]oç o` ,mui` retel.ente, ao forneclmemo oia co""atadi)_

mipo`h)s `i.gLm`. "`.\, "aLpi,` soci,m e obngati-ti3s üaball"(a> e iI"

deco"iite> do c)l)Jeio d,J i"._""ic ""tiat"
g)

lndicar preposto,

"iformando

¢

niaI"endu atuali£ados

seu

telefoi"

Il,\o. celillar e

eJ"i)

h,

cÜIitato;

li)

Provldeliciar,

atlavés

d..

seu

pri,po", a

"i"diaia correção das

derlclér"Ias,

fa"ias {"

iíregularidades apontadd_` pela C'ON FRATAT\ FE na execução do comrato, presta"do os
devidos esclarecimento,> ao seior de fiscallzaçâo da CONmATANTE_

i)

Lomecer

a

CONTRATA"L.

llequBiçõcs

cle

ii"W"i"e

Abasiecmie"i)

com

ie!a",fis

a

ao

nota
rnês

fiscal/f'a"".a
de

nm>al.

Compçté"cm

copia

bem

dd5

como

o,

cumpi.ovanies de abasrec"iiento (cupons),

j)

ManteL

di".anie

assumidas.

toda

todas

as

a

e,\ecução do coI",to.

condiçõeç

de

hab"itação

em
e

compa"b"(ide
quali(1cação

com
eàigidaç

as ob"gaçi-Tü,
iia

""açãc,

conii""ndo miedjat"tientc. à C(mRA r,\NTE. qualquer alteratão qi" possa comprome[iJl
a n"iutelição do presemc._

L)

Responsabriizai.-"
decomtes

de

dolo.

pelos dano.` Imte"s (" pessoaB causados a CONI RATA\TE. qJan(h,
Iiegligê"cfi.

"ipeiícia

o"

imprudêiicia

di.

sc"s

¢mprcgados.

llc"Ii,

obrlgada a promovei. o ressarc""to a p"ços de mercado, demo de JO (""ta) di.\s ioI"lo,
a rciri" da comp",d+ão Je sua l.e`polisabllldncle Caso não o faça dei"I.Ú do p"zu estipulad"

a hstituição "se"ii. ao d"i"o de desco" o valol do ressarc"Tie"to da fati"a do més. ç"
p"Juízo de poder de"ulick". r) co"trato, de plelio direi(o,

I)

Subs"uir, às suas eàpe"s, no total ou em parte, nos prazos estabelecldos. i) prodi"o em iiu'
se ve"fiqueni

vi'clos. defeitos o"

mcol.I.eções l.esultames da sua.ipI"ação nos ve(culo5 q". i)

util)zar;

m) Ace"ar, mis memas co"d"i`",s i.("ih"B. os acrescmi(yi ou s""ssõcs iue se lúi""i
:eei::oS)"dl;OvSa;lo; :oqilil;rS;taá;`o,llO `Jbr" tle5" "L""ãO, atc () l"i"e de 2j% (v"" Ç "" ""
n)

Obsewar ngol.osamente as no"as qili. Iegulamt"[am o exerci,ÇIo de suds a""Lides, i`abendÜ-

lhes ""eiramente a respo"abili(lade por..ven"" "a"sgressões.

o)

p)

Feet.::eo[lldec;()l;()`:clo5dC:"Opllr:à;J:l;fl,"/l) (l >f"l - l. Cl1"rg" "clals c lçg-

""p-`5 l` ")1" O`

Flscalizai o perf'e"o ci"np"""o do oIJeto deste Comato, cabeiido-"ic megldlmeI"e ,) Ô"
dccol rcnte. "idepelideiite da liscaliza;ão e".clda pel" CONT'RATAr\TL

q)

Culiip"r e t'azer cumpriL se" p"postos o" coii"i"ados, leis, reg"hmei"ç c. pos""s_ bc"
como qiiaisqim

dete"""a+.ôes e"iaiiadas das aiftondades compe[en[es, pe""ientes a m"Ii.

obJeto dcste Lomato. cabendoJhc úii"a t. e"Ius"a respo"sabilidade pelas coiiseqlié"cia, `Ie

qi"ilqiier tlansgressão de seiis prepostos ou convenentes,

r)

Adotar todos os c"térlos de segura"a, tai"o para seus empregados, quanio para a execuçào
dos ser\.lços i"i si.

s)

Adoiar todas as proviclê""s e Jssi"i"

todas ds obngações c>"belccftias " le"l<+-,,,

especi'fica de acideI"es d() "abalho. qiia"do. em ocorrêi"a da espcc". Íi"m \"". u- `.",
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emprcgados no de,empenh dos serviços ()u em i.o"ão "m ¢lc,. í"ida ii"
verif"ados em (lepenclê"a dd l'O\ rRAT\N rE,
[)

Nào yeu"li" pilbllcldadc ou qualquei úutra iníormçã() accTca clas a"idades obJeto des[e
conirato. selii pi-évia ai"oI-ização da ('ONTRATAN I E:

u)

\lâ() ".ansfe" a terce"-os. poi
assumdas

através

da

qudk"¢[

preseme

r-o"na. nem ""smo parcialrncI"e, as obngaçõe`

contrataç.ão,

scm

prévia

e

expressa

an"êI"ia

da

CONmATANTE , "ii "bco"tidtal qualqiier da5 p"siações a que està obrlgada.
No:a explícati:_a_ Obs_ervar o c"tlgo 7g ao Decreto ng 6.2C)4/07, verifícando o posslbilldade de

subcont.rat?Ção em fav_oi de mlcroempresas ou empresas de peq;eno port; ou cooper;tI-v-a
enq_!ad_rodo no artlgo 34 do Lel n9 11.488, de 2OO7, e, em caso posltlvo, Inclulr subítem com o

definlçã? do percentual de subcontratoção e as demals regras contldas nos msoi I ;V d-o
artigo 7. do referido Decreto_

v)

Não comatar durai"e a i"cstação dos serviços servidor penenceI" ao quadro de pessoal da

CONIRATANI E.
w) Zelal pela boa i. flel e+ecuíão dch _mlços contraiados

éLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
I

A fisca"zação do presen" C'o"Iato será eàerclda por um represemante (]a Adm""tiação, a()

cT:;`lc:O;"Ãedtllili:n:çI[rrlanÇ1<;roa` d"ldaS que S"gH" nO C"so dd e,`ecução do m"a[o e de tudo daiJ

§lO: O fiscal do mtrato anotará "i legls"o próp"o todas as cx:o"ücias relaciomdas com a e\ei"ãu
do coliti.ato, mdicaiido dja, mês c ano. bem como o liome (1os empregados evemalmeme e"l"do.,

deierm"iando o que for i"ccssa" à reg"Ianzação das falias ou defe"os obs"ados e c"cm"nhai"lo
os apontame"tos à autoridaile co"pcie!"e para o ílm de evc"al apl"açã() de sanção

§2O; Dui.a" todo ü peiíodo de yt;ência deste cüntrato. a C'CJt`T`RATADA dcvcíá ""el I"r"iu
ace"o pela CONTRATANTE. paia "prese"tá-la admíÍ"trativameme sempre qi" foI "cecssa")

§3U:

Cabera à

pessoa qi"

a"o"z.f"

o abaste"icnto

reaIJzar o atcste

das

notas

ri>caB,'tat"s

cctrrespondeiites ao t-omecimentii

§4D:

A

fiscalização

de

qiK!

ti.aia

e>ta

clausula

não

eàcl"

"m

reduz.i

lespo"bi"d.\d`,

(l.i

CONTRATADA, incliiswe perai"c terce"cü p" qualquer "reg"la"dade, amda que rcsulm"e dc
miperteições téi.i"as. víeios icdriJ"ÓIios, ou emÍ"go de m[e"al madequado ou de c"alld"Je "teiii"
e, na ocorrê"a desta, Iião "i")lica "i iu+espoJisabJlidade da C'ONTRATA\ n-J " de seuç ,igem¬à g
prepostos. de co"t`o"dade co"i o t"i

7il da l,ei liu 8 666, dc 199:

CLÁUSuLA QUmTA - I)o IJREÇO

C) vaioi global do fo""meiito. ul.a comaudu é dc R$ 404220.OO iqm(iocemo, e quaüo ""
duzei"os e v""e reaü) No valui pactuado estão i'iicliisos todos os mbutos e, ou e"cargos tc¢iah,

res"ltaliti.ç da operaçâo adJildicato" eoi"Ii"da. "lus" despesas com fretes e ou"os

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊ_NCIA

C)""Iaio vigo"iaa pai.ul da datd deas"atulddtc -,l/l2/202()
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CLÁUSuLA SÉTIMA - DAS Ai,mRAÇÕEs
E\e"tuaB

altei.açc-)es

"i(i.íitmis

regei->e-âo

pela

disciplina

do

artigo

65

dn

Lel

ii-'

8 6óó

ile

l99J, pr¢servalido-se o eqi"líblio econôi"co-rmaiiceii.o do contraio

§F: A CONTRA rADA obi.iga-se a íiceital., "as mcsmas cc,ndições deste contraio, os aci.éscjmc)s oiI
"piessões que sc raçani necessárld` "os sc"çcÔ. até o l"Tilte legal de 25% (vlnte e cinco porcemo)
do valc)r mlcial atiializado clü c.oliirato

§20:

A variação do

valor cc"itiatual

combustíveis da ANP,

iios termos

paia

fazei

Í'ace

penalizações r"iaiice".as decorrentes das condiçócs
empenho de dotações orçaiiielitá"as suplemelitares
caracterúa"i

alteração

do

ao

preço

médío

das

(abelas

de

ple;u

d¢

prev"tc)s no pióp" contrato, as atualizações, compensa?Óes c)"

iTiesmo,

podendo

sei.

de pagamentc)
até c) limite
regismdos

por

nele previstas,
do seu valor
siniples

beni comc, o
cc)r"gido, nãu

apostila,

dispensa"d(i.

celebraçãc) dc. aditanienro.

®

CLALISILA OITAYA - DA I)OTAÇÃO OR( AMENTARIA

A despesa decorrente da

colitratação do objsio desta

licitação coi.i.ei.á poi

coma clos

r¢cili->e,.

ctmignados à CON'RATAN TF ii() Orçar"iio.la Uiiião. para eàercíclo de 20I9. "b a classiflc:i+à(,

08

.

SECRETARl,.\ MuNIL'1PAL DII SAÚI)E

12

F'undo M"illcipal (le Sai'ide

2062

Mai]uttmção da Sei,r¢ta" do l.mdo Muiijcipal dt, Suúdi.

2025

Gcstâo dosd Recursos do PAB

33903000000

Material de Consulno

02

Rec.

14

Transl', Recursos do SUS

OJ

SF,CRETARIA Ml,NICIPAL l)E AI)MINISTRAÇÃO

O9

l)ireto" de ()bi.as e PlarieJameiitos

lmp.

E 'I`[.anst_

lmr). S«úde

l50/o

2054

Maliutelit,ãn do` Si.I-` Itos

204I

Gestào de Cu"`,êiiii) -- Obríis e l,lalicjamc"ilo

\driiiiiistrali\,o.`

2023

Maiiuteiição dos Serviços de Utilidade Pública

202]

Manuten+,ão da Direioria de Obras e Planejamento

33903000000

Material de Coiisuiiio

00

Rei.ur.sos OrdíJiários

JZ

Royalties/FEP/COMP

I6

Cll)[;

"

SECRETARiA DE Assls i ér`L`iA socIAiJ

l'lN^NC. l.,XPL REC'. MIN

l3

PuTidu Munii.ipal de àbsis[ênc.ía SociaI

2096

Cestão (lo Bloco do Pi.og"m Bolsa Famíha e Cadaslro üiiico

?_032

Gestão da Seci.e(aria Municipal de Assistêneia Socjal

3390300Í)000

Mateiial dc Corisumo

J9
(tO

l'raiisl'.

l{i,i.ursos (lo

FNAS

ltt,t,ui,sos t)rd"iários
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SECRETARIA MUNICIP^L DE EDUCAÇÃO E C'ULTURA

IO

Fundo M"njcipal da Edumatão

ZOIO

2012

Manuteni.ão da Sei.reta" de Educação e Cult"a
Ma"tell'ão do r:"iiio fu"da""i"ítl

2050

Cestão de Rec. Oum PI.ogrÍ""s e t'o"êmos Educação

33903t)00000

MateriiiI Lle Consumo

0I

Rec. lmp. E l'ra"srlmp-educnt.ão25%
Contribuição PltG, Ens. r-"id - Salario Edui.açao

O4
19

Fundel) - Oulras Dcspesas de F,di"a. I)ásica

22

i."nsr i)e convêI"u - m""Ão

Parágrafo ÚIiico - DA NOTA DE EMPENHO: Seiá cm"a Nota de Empenho Lst""two á coma
da dotação orçamentá" específica pa"i atendei às despesas ""rentes à execução des" Comla[o.
durante o E.xeicicio corrente

CLÁUSLTLA NONA - DO PAGAMENTO

]
O piazo paia pagame"o sef:i cle 30 dias.miaclos a pam da dôta
da ap"se"tação da `o[;`

Fiscal/F'ama devldamente atestada.

i)elo

sc"d("

competente

do

setor responçdwl

pcla

fiscdlI"\,âi,

dos serviços, confi"<i"do ii", os " e_"iih luim c\c"adcs m fo" contl.a[ada

§P: HtMiido e"o_" aprese"a'áo da Nota l-Iscal/Ta"m oii dos documentos pcr"""es a "i"içãu.
o" a"ida. c"mstamia que mp"a a "q"a+ão d.I despesa, o pagamemo ficará penden" "é q" a
CONTRATADA prwWeI"ic í" I""as `aÍ"ad("" Nesta hipótcse, o prazo pa" pagamento m"."
se-á após a "gulaiização da s"uatãi). nã() aca"et.m(k) qmlq"i ônus para a CÓn"ti"J

§20: Antes do pagame"to. d CONIRAT,\NIL ""ficará, poi niem Je coiisulta clc"Ó",.i,
Iegularidade do cadastra"iento da C(mRAI Al)A lio SICAf e/cu nos s".s oJlcíau, deye"lú seu

resultado ser mpresso, a"ei"do eJi"do ao pi.oces" de pagamento,

§30: Na hipótese de ir"gula"dadc no eadasiro ou habI"ação " SICAf, a CO"RAIANTL d".,d
legulmz" fi sua sit"ção perame o cadas"o "o p"tzo de am 30 dias, sob pem de :ipllcaçào ch.
penalida(les pi.evistas Neste conti.a[o

§4O: A Jmta fiscal/fat" di".i `_"
"""ld
pclít próp" CC)NTR."-At),\.
""n>almemi
olrlgato"mente 'om o iiúm.I.o de "i.mçai) i" l \'Pl apresenti"1.J no` do""Ç.mo, Jc habri""`) i+
das propostas e no próp") "istrumemo (le conmÜJ. iião se adm"mdo noia> (iscaMa"mç "i"`
com outi.os CNPJ, iiiesmo aq"lc.s de tlI"JB ou dc mt"z

§5O: A nota fiscaVfatul.a devel.a coI"" oi t"os e iloantitati\os em

litros doç combust"s fomecKlo>

" períod() ^ aplcs¬mc"ão dos "lf", ""` i""- I.eni dc"rá comer apem` duas casa de""Is palti
lssO deve-be a"edf""lm d \crce"a Ldw di.c" " ili, J"(lt) eJm ns rcgras ma"","ds

§60: Quando do pagamel,ito. >iTá et'etuado a ietenção i"b"ária prevista "a legisl."ão dpllea`el
valúr das i.etelições devera constai destacadameme da Fatm mensal e sei. deduzldo ]o total a pagai

§70:

A

C'ONTRArADA

rcguI"m"t¬

m,"a

no

SIMPLES

NACIC)N^lJ,

"os

termos (1a

C'omplemeI"ai li' "',. de 200ó, "io solrei-a a rçmção ["buiá" do parágrafo ame"

U

LÜ

No m"imu i)

paga""o fica"í cündm)"ado {'i apIÇsÇ"td[rio dc "npio\,ação poi m" dc doi""I"u
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N_o_rf_ fxf)licarva: No slllo _da lruemei do SnMPLES N,1CIONAl, emte a fuliclonaJidade de dig"Tr u
CNPJ da emI"esa para saber se ela é opíanie do SIMPI.ES MCICINAL

§8Ü: O paganielito seLà efetuado pc" meio de Orcli.m Bancá"a de C_'réd"o, mediante deposltu t"i c"JcoiTente, na agéncia e cstabelecimento bancário indlcaclo pela CO\T'RATADA

AGÊNCIA: 0008

CONTA CORRENTE: 00370012-9
BANCO SAFRA
§130: Será conslderada como data do pagammo o d)a em que constar como emtida a ordeni b"c"i
para pagamento.

§14O: Nos casos de eventiiais atrasos de pagamento, desde que a CONTRAI-^D^ não teoha
concoHldo de alguma forma para ianto, o valor devldo deverá ser acrescido de enmgos m)mo"o>

®

proporcftinais aos dlas de atraso, apuiados desde a data lI"te prevista para o pagamento atc a data do
efetlvo pagamento, à taxa de 6% (sets por cento) ao ano
i

CLÁUSULA I)ÉCIMA - DAs pENALIDAms
Nos te"iios do an 86 da Let "
o valor

lnalimplldo,

a título de

8 666,,9:, r"a esupulado o percentual de O,5% (meio pu"e"[o) \,Jh
multa di`

objeto deste pregão, aie o llmte de

I"oLa,

pcm Jla

de

atLaso

mJustillcado

no

fo"ec"m"

ili,

OO/o (de4 pot ceI"o) do valor eiTipenhado

£m caso de ""^ec"çáu tuial uu pa"ial do pimddÚ. "i rario do descumpi"mto dc q"a!quc! dri`
condições averiçadas, a co"mmdd flcara suJeita as scgu"ites penalldades nos iermos do an 87 dn ki
H

8.666M3:

l - advertêlicla;

-

ll - multa de lO% (dez por centc)) do \..aloI- do ccmttiro,

III - suspensão temporária de participar de licitaçãc) e impedimento de contratar com a Adnim"tiação
por prazo não superioi. a 2 (doís) aiios e,

lV - declaração de "ildoneldacle p"a hi(al

i" imtidtal

i-oni d Ad""msliuçâo PublLc(i

Qilem cc)nvocada clentro do prazo de validade da sua proposta, não celebi.ar o colitiato. d¢i\ar dc
eiitregar cm apresentar dc)ci"iientação falsa exigída para o certame, eiisejar o retal.da"ielito da uàec"+.ãi)

de seu ot)Jeto, iião mantwel a pri)posia, falhar o" fraudar m exiecuçãc) do ccmratu, eomportarsc de
iTiodo midôiieo ou cometei. ft.aude flscal, f""á ""pedida de l"tar e coiitratar com a U"ião, Estados.

Distrito Fe(li"l ftii M""ci'p"" i"lo r"zo tle aié S Íimo) anos. sem pre)i",7o dfr` m"ltaç p"vFitas "

¢dml e iio coiitrato e dds demls con"ições legais

As penalidades somentc poderão sei
o

Princípio da

Proporcioiialidade,

relevadas ou atenuadas pela autondade coiTip¢icme nJJl""du-,c
em

razão de circunstâncias

fundamentados em

t-atos

i-cais ,i.

compro\,ados, desde que f'ormula(Ias por escrito e iio prazo máximo cle 5 (cir"`o) cllas iiteis da.hta em

qi" foi ()tlciada a preter"ãc) da Adm"iisti.ação no sentido daaplicação da pena
Praça Helena lglessias da Fonseca,

Site: www,Ítape.ba.gov.br

n9 01, Centro. ltapé-Bahia. CEP: 45,75O-OOO,

Email: co

outlook.com
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Prefeitura Municipal de ITAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/OOO1-43
a)

De\iiliiçã(i da aara"üi, ,i. ho"el.

b)

Pagame"osdevidos pcin e\ecução doC"at"eadatadarescbão

§50: A rcscBão por descumpr"""o das cláusulds coi"atuaB acarretará a execução da gai.m"i
coI"ratual, para ressarclmemo ds COVIRATANIE. e dos valores das multas e mdcmzações a çla

de"os. bem como a retenção dos créd"os decorrei"es do Comato, até o l"me dos preJulzo,
causados à C'ONTRATANTE. além das sanções prewtas neste ms"umento

CLÁUSULA DÉC'IMA SEGUNI)A - DO VÍNCILO EMPREGATÍuO
Os cmprcgado> e plopostos da CC)NTRATADA não terão qualqi"r ""ulo emp"g<""
corn a CON rRATANTE. correndo p()r coi"a eàcl""a da pi.míra todas as ob"gações deccm."(es ih
leg"lação "balhista. t"evidemiária

fiscal e comercial, as qums se obriga a saldai na época devria

cLÁusuL4 DÉ("A Tmc,EJRA -- DA p""_.A(.io
l

li"i"nb"-á à C'ONTRATANTE providcniidi a pubricação do eWa(o dcsic C'L"iit c ,liJ ""
eventuais termos adI"os lio l)ia"o Oficlal da Mi""Iu. até o qi"mo dia u" do mé> 5egi"" ao Jc
sua assinatura , para ocúirei no piazo de 20 (vmte/ dias daquela da(a.

CLÁUSULA DÉC"A QUARTA - DA EXEC'UÇÃO I)O CONTIüTO
A ¬xêcução dcste conm "gulaI-se-a pela5.Iáusiri." coI"ratuab e peh "r"s dp"cí"Js."
mesmo,comidas (na l,ei nO lO520, de 2002, i" Decreto nO 5450, de 2005.) m Lii ]P8"8

de l990 - Código de Deíesa do CommdoL no Decreto nu J72!, de _,uuL m lei
Complernentar nO

I23, de 2006 e " Lei nO 8666, de

l993,

bem como nos dc"is

regiilamentos e normas administram,as federais. que fazcm parte mtegrame deste Com.a(o.
independentemente cle sua tra]iscnt.ão

:ea.ria;:dr:sIOpeúI"diê0áN?rSRCÂSiOÂ :lt`:SSoOisOelllvSal:ua:'a(-:ei`i::<:i:a:`YqPul:C;:agdu:;;adS eC,tac::l;;'li> cd(;nSili`-d\:I;;;1tl.1l lt Sl'I ,-Il'

CLÁUSULA DÉCIMA QUP\'TA - I)A GAR.\,`TIA

A crítériu da CONTRATADA. ¢ dcsde que pievisto no ins".ummo mvoca[o".
Poderá ser exigida prestação de garantla pam a presente contratação, quc não extcderá 5% du
valor do c.ontrato

Parágrafo único: Cdberá à CO\ l RAT_,")\ upt" pul. u" J(ts mdabd,hjes di, t,`íH""
previstasno § lOda Lei r]o 8 883/9j

.CLÁUSULA DÉC"A SEXTA - I)O FORO

O l`oi.o pal.a d""" qilahiiuel ii"çtõe, o"i"idas do preseme Com""o seia u d¢ l"bm'B,\
COm C,\Cl"ãO (li qudlquel

omo. pi,

Praça Helena lglessias da Fonseca,

site: www.ita

"1als i""I¢g"lÜ("IC \ei.i

n9 O1, Centro, ltapé-Bahi'a, CEP; 45.750-000.

Email: co

outlook.com

Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/OOO1-43
As muha> de que tlaia cçte capítuh)

de\erão 5er recülhídas pelas adJudica[ánas em coma corieliÜ: ei\

agéncia bamária devidameiite credenclaJa pelo mi"i"ípio no piazo máxlmo de O5 (clnco)

a ccmtaf cla

ilaiada iiütíficação. ou quandü fui o casi), JobiadaJudlcialm"te

A> multas de que trata este ca[iít"lo, selão ues""tadas do pagamento eventualmentc de"do peh
Adm"ilstração ou na lmpc)ssibilidade de ser f'eiti` o desconto, recolhda pela adJud;catá" (m coI"c\

coiTente eiii agéncla bancária devidaniente credenclada pelo mumcípio no prazc) máàimo de OÍ (cmÚ)
dias a contar da notiíicdçãc). c"i quaml(t for o caso. cühl.aclo jud"ialmenle

CLÁlSILA I)ÉC"A PRIMEIRA - DA HESCISÃO
São motivos para a rescrsão d() prcsentc Com[atci, " tmios dc) aii

78 d(i Lei "O 8 666, dc

l993:

l

e

C) não ci"iipr"nciito cle C'Iaitsulas cc"iti.at"au; c/ oii pra7"s.

lI

Ocump"nelito "Tegulai deCIáusulascolitratuaise/mi prazos,

t

lI1.

O atraso "ijustitlcadc) no fol.Iiecime!ito clo combustível

IV

A parali`ação do serviço, seni Justa causíi e pi-eyia con"mação à Adni""tid!ão

V.

A subeonti.aiftção toial i)u I)a"iul do seu úbJeto, a associaçãc, cla CO\TRAIAD^ com uu"m_
a

ecssão

uu

tralisfcI-é"cfti.

total

oii

pa"IaL

bem

como

a

fusão,

eisáo

o,I

lncc)r[""ção,

"i ,

aclniitidas iio Comrato,

VI

O clesatendi"ieni() às clete"mnaçr".` reg[.l"s da autondade desig]iada pala dc(mpanhI- i

riscalizar d "a cxecujão a>\"i Jo"io as ile seiu supc""s,

e

Vll,

O comet"iiento I-eiierado ile líiltas "a "a cx¢cução, Íimtadas " fcma do i l ' do aii 6; da
Leino8Ó66,d6

Vln

IX,

X

]993.

A decretação de faléncía, ou a ínstauração de insc)lvência civil,

A dissolução da socied:-idi.. ou f'alc."ic"tii da l`()t`'TRATADA,

A alteração social oii a mod\f"çãu da fmillddde ou (la estr"r\"a da l O\TRAL+l)A. i"iiprejudique a execução d() C'o"trato:

XI

Xll

Razões dc

detelni"iadas

m[cr..sse pi,ibllco, d.i í\lta "h"i"i,ia c ampli, ci)nhec"iieiitc), justlflcaJas :

pclci

má.""i

a"tcmclade

d:i

esl-cH\

adimmstratlva

a

que

est.i

siibc"d"id(h

"

CONTRAT'ANTE e exainchs no processo ad"i""iiativo a que se i.efei.e o Cumrat`i.

Praça Helena lglessías da Fonseca,

Site: www.ita

n9 01, Centro. ltapé-Bama. CEP: 45.75O-Ü00.

Email.. ç9pêlJ!mj@JLoutlook.com
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Prefeitura Municipal de ITAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ. 14.147.938/0001-43
E assm, por c>tdreJn de dcordo. aJustadi)s e coi"atados, após h]o e achado confoJ"e,."
partes a segulr fimam o presente Comrato em O2 (dilas) vias. de igual teor e foma, para urn só e(e").
m presença de O2 (duas) testemi"ihas abaúo ass"iadas

ltapé-Ba. 03 d¢ fe\,erc)ro de 2020

USTÍVEIS IJTI)A - Ml.J

CNPJ sob o nO Z7.960.Z29/000l-24

®

CONTRATADO

Testemunhas:

.

Praça Hele" Iglessias da Fortseca,

site: www.ita

ov.br

n9 O1, Centro. ltapé-Bahia. CEP: 45.75O-OOO.

Email:

cJ-J-içgD

1 3/02/2020

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretarla da Recelta Federal do BrasiI
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA

DAuNlão
Nome: POSTO ITAPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 27.960.229/0001-24
Ressalvado
o direitc)
de
a
Fazenda
Nacional
cobrar e
inscrever quaisquer dívidas
de
responsabmdade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administradc)s pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) juntc) à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

®

Esta cemdão é válicla para o estabelecimento matriz e suas f"iais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentic,idade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov_br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014.
Emiticla às 10:17:36 dc) dia 22/01/202O <hc)ra e data de BrasÍIia>.

Vàlida até 20/07/2020.
CÓdigo de controle da certidãc): ED35.E3FC.1DF2.155A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERiT`-O DO ESTADO DA BAHIA
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SECRETARIADAFAZE+'DA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emmda para os efeltos dos arts. ii3e 114 cla Lei 3,956 de 11 de dezembrode 1981. Códlgo
Trlbutárjo do Estado da Bama)

Certidão NO, 202013O7350

`

` -

-

PC)STO ITAPE C O_\IERCIO DI COMBl'STll'EIS LTI)i
CNPJ

l b;`C,CRtC+ÃC E STADuAL

27.960,ZZ9/OOO1-Z4

1+1.24Ó.318

F"a ceriri"aclo qLm não constam até a presente data. penclências de responsabilidade da pessoa tísica ou jurídica acm"
ider\tificac!a, relativas aos tribulos adminlstrados por esta Secretaria.

Es\a ceriídao engloba ioc!os os seus estabelecmentos quamo à mexistên" de débi(os imlusive os inscrilos na D""da
At va de competência da Procuradc)"a Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenc!a F)úbli¢ô do Eslado da Bahia
r_c)brar quaisquer débitÇ,s que ,rierem a ser apuredos posteriormente`

®

Emiticla em O4/05/202O, conforme Portana nO 918/99, sendo válida por 6O tlías] contados a partirda data de sua
emissão.

A AuTEN"CIDADE DESTE DOCuMENTO POOE SER COMPROVADA NAS INSPETC)RIAS

FAZENDÁRIAS Ou VIA INTERNET NO ENDEREçO http://\"Íw.seíaz.ba,gov.br

Valda com a apresen!a?ão coniunta do cartão or"inal ¢e inscnção no CPF oii no CNPJ da
Secretaria c[a Fteceita Fedeíel do rymisténo c!a Fazenda

papim i de i

RalC'¬TtidaoN-eç,atI\ a i-L-l

Cmsulta Regulandade do Empregador

¬A[dffiffiqE,"A

i=Â=!xâ r., ` ;r¢, :,W1,L,Ji rE_í}ERÀ_

C'ertificado de Regul:ili(lade

do FGTS - CRF

Inscrição:

27.96o.229/moi-24

Razão SocialPOSTO ITAPE cc)mERclO DE cc)MBuSTlvEL L_TDA

Endereço:

RuAJoAo ANToNlo MENEzEs s5 / cEnrTRo/ ITApE/ BA/4575o-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da ambuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificacla encontra-se em sítuação regular perante o
Fundc) de Garantia do Tempo de SeMcc) - FGTS.

O

presente

Certificado

não

servirá

cle

prc)va

Quaisquer débitos referentes a contribu]ções
decorrentes das obrlgações com o FGTS.

contra

e/ou

cobrança

encargos

de

dewdos,

Validade:07/03/2020 a O4/07/2020

Certificação Número: 2020O30702434937338943

Informação obtida em 15/04/202O 12:06:00

A

mlização

cor,dicic)nada

deste
a

Certificado
verificaça-o

para
de

os

www,caixa.gov.br

"

fíns

autenticidade

r `,,.n_, , ( ,: a.xa ,:íc..J br ,:c,iisu"ai-rf o,ages,,cc;nsi,ltaEmpregãdor Jsf

previstos
no

em

site

Lei
da

esta
Caixa:

o4n5I2ozo

OO4257437

PODERJUDIC!ÀRIO
TRIBuNAL DE JuSTlçA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATAÉxFfRLÊJNuCEtõiAELC_Ui:EGRRAAtjÃO JUDICIAL E

cERr/DÁo wo.. Üo4257437
A

autent"ldade

c!esta

FoLHA: i/i

certidõo

podora

S"

corifir"da

pela

lnternet

no

site

do

Trtbu"l

de

Justlça

(mtp://esaj tjba.jus.br/sco/abrTrCcmíerencia.do).

CEfiTIFICO qLm,

pesquisandc) os registros de distribuições de feitos ci'veis do Estado da Bahia

._-Fite"í)íE-s :! daia de O4/05/2020. verlflquel NADA CONSTAR em nome do:

POSTC) lTAPE COMERCIO DE COMBuS"VEIS LTDA] portador do CNPJ: 27.96O.229/0001-24, estabelecida

na R JOAO ANTONIO MENEZES, CENTRO, CEP: 45750í)oo. itape _ BA. *--,-t,.-.,ffi","....##r.,"t.
Os dados "iíormados são de respofisabiliclade do sol'icitame, devendci a titulartdade ser confenda pelc)
"teressado e/ou destinatário. A presgnte côrtidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 2O
r,"iie;anos
r,eii,tico íir:alrneriie que esta cer"aáo é sem iustas
Esi<i cemdão fo em",ida peia ,nternet e sua ,,alidade é de 30 dias a part". da da(a de sua emssão Após
esta data será necsssána a emlssac, cle uma nova cenic!ão

Salvaclc", segunda-felra, 4 de rriaio (!e 2O20'

OO4257437

pE"o No,

iülmmmlmnlmmfl

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAPÉ
SECRmÀRui muWtcNpAL OE TRIBuTos

pcAHELENA IGiE5SiAs mFONs=CA J, 1 -mFE.Emü\

c"PJ. " i47.Ssmma TnWmQ : ¬ma": actiup8@hoimull.¢om

CER"DAO NEGA"A DE DEBITOS MUNICIPAIS
oooOÔ72/2Ü20
D"8m do Departamenio de FmanSa5 e mbuios da Prefeitura hfiuni¬ipal. m us® de suãs

a",b.J¢Ões,

a

'eque"mento

da

pessoa

me"eseda.POS"

mAPE

COMERCIO

DE

eC"BuS"EIS LTDA ü hÀE, ceriifica que ATÉ A PRESENTE mTA não consta. nas
bases mf""t¢a{las e m®radas ao s&ema "L`utà"o mumcipal 'egistros de déb"os
para cm a FAZENDA PÜBuCA MuNmPÀL çom reíerénc[a so CPF Du CNPJ. mscJüo no

C"STRO GERAI DE CON"Bu"TES MUMCIPAL. abaixÓ #nWicado, "eluado a
evenülal ex"éncia dg ¢féditos tributári¢s cula exegibtliá,sde estela suSmsa.

Fica íesseháaúo o dire*o de a Fazenda Pub"ca "u"pal exi" '8lores relatüos @ "ibuios
mnlcpais e seus acrssc"nos legals. bem mmo em íazaõ de posterior lancániento ou
apuracaoy ou decofrentes ds inexatdao da inf¢rmacaS Bfestada pElo conmóumt@ ou,
amaa, do restabelecmerho da exigü"düde do credlto Wibutano inclus"e quando abieto de
c"ocesSo admlqS(raWa tributa"o e/ou acordo de pafcelamento.
li çOç C',ONTRIB"TE

Íí:j:::lEBcu;tiTE

O¢O20O1

Pg:iT:A::oo;oA:.,EN::""foR::O"F:EEC:OMN::SN:lVEIScELTh:ío":TApE m cLr,

l
; cNPJ n4

27.960,229®001.24

)

DÃDos EspéciFieos Do cümsTRo
NáQ Aphcavetteít!dão por CÕdasm Seíal

®

]
OBSERVACAO

AT¬NCAO, Qualquer 'asu'a o" emenda i"alid"a est¬ do¢umnto.
Valiclade Ate: 01jÜ9f2020

Data EJ"issão.. 01/0¬/2Ü2O

usuario; DANILO LW"SCKY BESSA LEITE

"
!l!lli
l:I,

ll!i! (l

iÓ Ó !Ó

ll

lF..i'..l à:
..i..ii

i

DAMLO LAVINSCKY BESSA LEl

CORDE"t90R DE

MUNICÍPIO DE ITAPE

Fur,H)o nmJNlclpAL DE sAuDE
BAHIA
ll.449.52l/0001-47
NO LIQUIDAÇÃO OOOO314/2020
AIÁ)R BRUTO:

6.622 99

VALOR DESCONTO:

O orde"dor da despesa I)a-ra efeito da execução
orçamentária, nos termos da legíslação vigente,
determi" que seja liquidada a despesa aqui classiricada

0,00

Exercício :
Empenho:
Ficha :
Processo:

VALOR LIQUII)0:

2020
0000133/2020
0000206
0000126/201 9

6.622,99

Tipo: Estímativo

Data : 29/05#020
Data Venc.:

Orgm : 8 - SECRETARIA nflJNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : l2 - Fundo Mumcipal da Saúde
Função : lO - Saúde

Subfilnção : 122 - Administração Geral
Progmma _ 38 - Programa de Atençao Básica em Saude

ProJeto/AWídade : 2 098 - AÇÔES "ERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).
Elemento de Despesa. 33903000000 - Material de Consumo_

Fonte dc Recurso : l4 - TRANSF. RECURSOS DO SUS

Fivol.ecido :JO6.7 - POSTO ITAPE C'OMERCIO DE COMBuSTNEIS LTDA - M CNPJ/CI.F : 27.96O.229/0001 -24
Bairro : Centro
Cidade : lTAPE
EnI]creço : Rua JOAO ANTONIO DE MENEZES
UF : Bama
Histórico : LIQUIDA-SE DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIStGASOLTNA COMJM), DESTINADOS AOS

sEGuiNTEs vEÍcuLos: FIEsTADE pLÀcA JQI_57os E pKE-5 i3o, FiAj. pÁLio DE pLAcà pÍV-6_4õórid_B_uiáiJ_cLA
DE PLACAPl.L-OB42, NYM-9760, PKS- 1708, LOTADOS NA SECRETARTADE SAÚDE(COVID-19), DESTE MUNICÍPIO,

coNFORME pREGÃo pREsENcIAL DE No oi ino2o, pRocEsso ADM. No ] 26m2o, Apos+ILAMENTo No ooi/2o2o
DO CONTRATO NO Ol4#020 E NOTAFISCAL DE NO 655 EMANEXO_
Sul]elemento: 33903002000 - Combustíveis e Lubrificantes

l4JOsj4

Saldo Empenhado ,

6.622,99

.s#ÊPÉp-ohívei

DOCUMENTO
I)escriçêo

i)ata

NO I)ocumento

Valor

655

Tipo"úmero/Ano :

6 622,99

Compnas NO OOOOi4#o2o

I,TCITüy
Número/Ano Llcilaçao; - OOO l 2600 1 9

_Número/AJio Pii)ceso Adm: 0000 1 2óAO l 9

Moi]alidadc : PREGAO PRESENCIAL

Chgsifmção : Coinpras e Serviços

UMENTOS

FISCAIS

NFNO 65i de29/O5/2020- 6622,99

M-=E NT-O.t
Llquldação
622i3oiooooooo - C[\EDn.O EMpENHADO A LiQuiDAR
62292O101OOOOO
EMPENHOS A LIQulDAR
331 1 tO100OOOOO
lS E LIJBRIFICANTES Au
8123104O10OOOO

821 12O10700000

METIDA POR EMPENH

6.Ô22 ,99 62213O300OOOOO - CftEDITO EMPENHADO LIQulDADO A l
6,622,99 622O2O103OOOOO - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Õ Õ22,99 213110199O2OOO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F
6,622.99 812310402OOOOO - EXECuTADOS
DDR - COMPROMETIDA POFi LIQUIDA(
üEfiBüüm

DENS D

Para os efeitos legais, óonSide

entações acostadas ao

6_622. 99

6.622, 99
6.622. 99

H

e-se o present

processo em tela. liquido a pre

6.622, 99

gr-ado o

pagamento.

NffiLITON
PRE

Z PrNTO
MPRAS E TRIBUTAÇÁO

181.89l.

028.737.325-80

lNSERçÀO Deiso SWa de Souza Dam@sio

n&I, Coniabllidade Públlca Elelrôníca [S]
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E&I, 1)rochlçôes de Sul^Nare ]J'l)A

nfiJNlclpIO DE ITApE
FUI\DO I\flJNICIPAL DE SAUDE
BAHIA
l1.449.521/0001_47

NoTA DE mffEmlo No ooooi33m2o
O ordenador da DesI)esa, para efeito de execução
orçamentária nos termos da legislaçao vigente, determi"
que seja empenhada, neste exerclcio, a importância a seguir
especificada.

xercício : 2020

TÍI)o: Estimatívo

Ficha : 0000206

Data : 20/05/2020

Processo : 0000126/2019

Valor : 20.000,00

Despesa: Sem Especificação
ÓTgm 8 - sEcRETÁRIA mJNIClpÀL DE sAÚDE
U"dade Orçamentária : l2 - Fundo Municipal da Saüde
Função-: lO - Saude

Subfunção

i22 - Adminiiüaçao GeraI

PrograJna : 38 - Programa de Atençao Básica em Saúde

Projeto/AWidade , 2 Og8 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID l9)
Elemento de lkspesa : 33903OOOOOO - Material de Consumo

Fonte de Recurso , l4 _ TRANSF, RECURSOS DO SUS

F"orccido : lO67 - POSTO ITAPE CO^mRCIO DE COMBUSTM3lS LTDA - ME
-

CNPJ/CPF :27.96O.229/0001 -24

Bairro : CentroEndereço : Rua JOAO ANTC)NIODE MENEZES

Cidade : lTAPE

uF : Bahia
Teleíone Fixo:73

Celuhr:

l.IS l'ASEP :

msiórico : DEDUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
iJ"U'Au ul{lAMbN
IARIADA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEiS(GASOLINA COM" E ETANOL) A

sEREM DES"Ams A FRoTA DE vEíCuLos, LoTADOs NA
DEsTE
Mi"cípiO,
_ _ sEcRETARm
__ __`_ __ __ -DE
__ sAÚDE(covIDi9),
_. -__.-``,`. ...,.,,,.+-`,
+- LVl`JL`\.LT\`J

r`r`^1t'^l}`,t: T`T'T.,`Z^T`nr.nr`T_..T __ `.^ ^_..____ __ _ ___ _
CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL_DE NO O3 lúO, PROCESSO ADM. Na 126#020, APOS"AMEN+O NO OOl/2020 DC)

CONTRATONC'Ol4Ã!020.

_

Subelemento: 33903002000 - Combustíveis e Lubriflicantes

Saldo Anlerior

23J20,00

Pcspesa EmpcDhada

Saldo "sponíyel

(vilite mil reafs )
-i:i-yiàmi)

i>,^

LICITA_ÇÀC

Númem/Ano Licitaçao: 000 1 26#Ol 9
Núiiiem/Ano Proceaso Adm:

Modilidade : PREGÂO PRESENCIAL

OOOOI26/2019

Cl.9giricaçio : Compms e Seriços

CONTRÁTO
Tipomúmero/Áno :

Compras NO oOOOi4Á!o2o

LANÇ=AMENTO!

"+*

Empffiho. EmlsSao de Emp®nho - Outnas Düposas Cor"nte¬
522920101OOOOO - E

ISSAO'DE EMPENHOS
e221 101030OOOO - O
PESAS CO[tRENTES

20.OOO,OO 62213OIOOOOOOO - CREDITO EMPENHADC) A

20 OOO,00 6229201OIOOOOO - EMPENHOS A LIOUIDAR

de Recursos - Su

821 12OIO700000

DDR - COMPROMETIDA POR

2O. 00O.OO
2O OOO,OO

20 000,00

LocalOata/Assinaturis -'
ITAPE, 20 de maio de 2020

E&Í, Crmiabilldade PúbI"a Elelri)nlca [S]
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