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Adjudicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

ATOADJUCATÓRIO
ADJUDICAÇÃOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº004/2021e
dalicitaçãomodalidadePregãoPresencialnº002/2021/SRP,tipomenorpreçoglobal,naformadoincisoXX,
do art. 4º, da Lei 10520/02, que concluiu como vencedora a empresa: AUTO POSTO E TRANSPORTE DE
COMBUSTIVEISANDORINHASLTDAEPP,inscritanoCNPJsobonº26.674.475/000157,comsedenaRodBR
116s/n,Km572,ZonaRural,MilagresBa,CEP:45.315000,novalorglobaldeR$1.560.600,00(Hummilhão,
quinhentos e sessenta mil  e seiscentos reais), referente ao Lote único: Item I Gasolina no valor de
R$736.400,00; Item II Óleo diesel S500 no valor de R$328.000,00; Item III Óleo diesel S10 no valor de
R$457.600,00;ItemIVEtanolnovalordeR$38.600,00,paraqueaADJUDICAÇÃO,nelereferidaproduzaseus
efeitosjurídicoselegais.MilagresBahia,01demarçode2021.ÁiraPryscilaCajaibaRibeiro.Pregoeira
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ATOHOMOLOGATÓRIO
HOMOLOGOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº004/2021eda
licitação, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 002/2021, tipo menor preço global
ratificandotodososatospraticadospelaPregoeiraeEquipedeApoio,naformadoIncisoVI,doart.43,daLei
8.666/93, que concluiu como vencedora a empresa: AUTO POSTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS
ANDORINHASLTDAEPP,inscritanoCNPJsobonº26.674.475/000157,comsedenaRodBR116s/n,Km572,
Zona Rural, Milagres Ba, CEP:45.315000, no valor global de R$ 1.560.600,00 (Hum milhão, quinhentos e
sessentamileseiscentosreais),referenteaoLoteúnico:ItemIGasolinanovalordeR$736.400,00;ItemII
Óleo diesel S500 no valor de R$ 328.000,00; Item III Óleo diesel S10 no valor de R$ 457.600,00; Item IV
EtanolnovalordeR$38.600,00,paraqueaHOMOLOGAÇÃO,nelereferidaproduzaseusefeitosjurídicose
legais.MilagresBahia,01deMarçode2021.CézarRotondanoMachado.PrefeitoMunicipal
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº002/2021/SRP
PROCESSOADMINISTRATIVONº004/2021
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº001/2021/SRP
VALIDADE:12(doze)MESES


Nodiaprimeirodemarçode2021oMunicípiodeMILAGRES/BAporintermédiodaPREFEITURA MUNICIPAL
DE MILAGRES/BA–Órgão Gerenciador,pessoajurídicadedireitopúblicointerno,inscritanoCNPJsobonº
13.720.263/0001 17, com sede na Praça Antônio Balbino, s/n, centro, MILAGRES/BA, representado pelo
Prefeito Municipal – Cezar Rotondano Machado, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 913.277.76553,
Identidade Civil nº 563623586, nos termos da Lei nº 8.666/93 (21/06/1993), da Lei Federal nº 10.520/02
(17/06/2002) e do Decreto Federal nº 78925/2013 (23/01/2013) e dos Decretos Municipais nº 060/2009 e
450/2013 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
PresencialparaRegistrodePreçosnº002/2021,RESOLVEregistrarospreçosofertadospeloLicitanteAUTO
POSTOETRANSPORTEDECOMBUSTIVEISANDORINHASLTDAEPP,inscritanoCNPJsobonº26.674.475/000157,com
sedenaRodBR116s/n,Km572,ZonaRural,MilagresBa,CEP:45.315000,representada pelaSr.(a)Maria

Carolina Cardoso Costa, portador(a) do RG 13.875.25832a e CPF nº 035.779.46563, conforme cláusulas a
seguir:

CLÁUSULAPRIMEIRADOOBJETO
Constituise objeto desta Ata de Registro de Preços a seleção das melhores propostas para fornecimento
parcelado de combustíveis para atender a frota de veículos oficiais e máquinas da Prefeitura Municipal de
MILAGRES/BA,conformeinformaçõesconstantesdesteEdital.
1.1 Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor global R$ 1.560.600,00 (Hum milhão, quinhentos e
sessentamileseiscentosreais).

ITEM
DESCRIÇÃO
UND
QUANT
VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
PORLITRO
01

LT

140.000,00

5,26

736.400,00

02

GASOLINACOMUM

ÓLEODIESELS500

LT

80.000,00

4,10

328.000,00

03

ÓLEODIESELS10

LT

110.000,00

4,16

457.600,00

04

ETANOL

LT

10.000,00

3,86

38.600,00









R$

1.560.600,00


2.0.CLÁUSULASEGUNDADOPREÇOEDAVALIDADEDOSPREÇOS
2.1OspreçosofertadospelosLicitantessignatáriosdapresenteAtadeRegistrodePreços,sãoosconstantes
naCláusulaPrimeira,deacordocomarespectivaclassificaçãonoPregãoPresencialparaRegistrodePreçosnº
002/2021.
2.2 Emcada fornecimento decorrente desta Ata, serãoobservadas,quanto ao preçoe prazo,ascláusulas e
condiçõesconstantesdoEditaldoPregãoPresencialparaRegistrodePreçosnº002/2021queaprecedeue
integraopresenteinstrumentodecompromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão
PresencialparaRegistrodePreçosnº002/2021,pelasempresasdetentorasdapresenteAta,asquaistambém
aintegram.
ApresenteAtadeRegistrodePreçosteráavigênciade12(doze)meses,acontardadatadesuaassinatura,
com início em 01/03/2021 e término em  01/03/2022, enquanto a proposta continuar se mostrando mais
Página1de6


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TQQR4R+UUELIZCBBK0VRPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Milagres

Segunda-feira
19 de Abril de 2021
5 - Ano - Nº 2552

PREFEITURAMUNICIPALDEMILAGRES
PraçaAntônioBalbinos/n,Centro,MilagresBa.
CNPJ:13.720.263/000117CEP:45315000(75)35452102


vantajosa,satisfeitososdemaisrequisitosdoDecretonº7.892(23/01/2013)eDecretoMunicipalnº450/2013.
2.3DuranteoprazodevalidadedestaAtadeRegistrodePreços,aPREFEITURAMUNICIPALnãoseráobrigada
aadquiriromaterialrelacionadonaCláusulaPrimeira,exclusivamente,peloPregãoPresencialparaRegistro
de Preços, podendo fazêlo atravésdeoutra licitação quando julgar conveniente, sem quecaiba recurso ou
indenizaçãodequalquer espécieaosLicitantesvencedores,ou,cancelaraAta,naocorrênciadealgumadas
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla
defesa.

CLÁUSULATERCEIRADAUTILIZAÇÃODAATADEREGISTRODEPREÇOS
3.1PoderáutilizarsedaAtadeRegistrodePreçosqualquerórgãoouentidadedaAdministraçãoPúblicaque
não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamentecomprovadaavantageme,respeitadas,noquecouber,ascondiçõeseasregrasestabelecidasna
Leinº8.666,de1993enoDecretonº7.892,de2013.
3.2OsórgãoseentidadesquenãoparticiparamdoRegistrodePreços,quandodesejaremfazerusodaAtade
RegistrodePreços,deverãomanifestarseuinteressejuntoaoórgãogerenciadordaAta,paraqueesteindique
ospossíveisLicitanteserespectivospreçosaserempraticados,obedecidaaordemdeclassificação.
3.3AsaquisiçõesoucontrataçõesadicionaisaqueserefereestaCláusulanãopoderãoexceder,porórgãoou
entidade,a100%(cemporcento)dosquantitativosdositensregistradosnestaAtadeRegistrodePreçospara
oórgãogerenciadoreórgãosparticipantes(§3ºdoart.22doDecretonº7.892,de2013).
3.4FicaestabelecidoqueoquantitativodecorrentedasadesõesaestaAtadeRegistrodePreçosnãopoderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e
órgãosparticipantes,independentedonúmerodeórgãosnãoparticipantesqueaderirem(§4ºdoart.22do
Decretonº7.892,de2013).
3.5 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contrataçãoporórgãointegrantedaAta,excetoquando,justificadamente,nãohouverprevisãonoeditalpara
aquisiçãooucontrataçãopeloórgãogerenciador(§5ºdoart.22doDecretonº7.892,de2013).
3.5.1 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata (§ 6º do art. 22 do
Decretonº7.892,de2013).
3.6CaberáaoLicitantebeneficiáriodaAtadeRegistrodePreços,observadasascondiçõesnelaestabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
presentesefuturasdecorrentesdaata,assumidascomoórgãogerenciadoreórgãosparticipantes(§ 2ºdo
art.22doDecretonº7.892,de2013).

CLÁUSULAQUARTADOLOCALEPRAZODEENTREGA
4.1 Os produtos, objetos do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2021, deverão ser
entreguesnoendereçoindicadonaAutorizaçãodeFornecimento,emdiadeexpediente,ematé03(três)dias
úteis,contadasdorecebimentodarespectivaAutorizaçãodeFornecimento.
4.2 Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 002/2021 e seus anexos e na proposta apresentada pelo Licitante
Vencedor.
4.3OsprodutosdeverãoserentreguesacompanhadosdaNotaFiscal/Fatura,ondeconstemonúmerodanota
fiscal, onúmerodesérieeoperíododevalidade,conformeocaso,adatadeemissão,adescriçãobásicaeo
períododagarantia,queteráseuinícioacontardadatadoatestonaNotaFiscal/Fatura.
4.4 O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal
Administração,FinançaseServiçosPúblicos,queteráaresponsabilidadedefiscalizareacompanharaentrega,
realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar ou rejeitar os produtos entregues, efetuando o
respectivoatestonaNotaFiscal/Fatura.
4.4.1ParaefetuarostestesquesefizeremnecessárioseefetuaroatestonaNotaFiscal/Faturaoservidora
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queserefereosubitem4.4destaCláusulaadotaráoprazodeaté05(cinco)diascorridos,contadosapartirda
dataderecebimentodosprodutosnasdependênciasdaPrefeituraMunicipaldeMILAGRES/BA.
4.5Nocasoderejeiçãodoproduto,oServidordesignadonostermosdosubitem4.4destaCláusula,emitirá
TermodeRejeiçãocomanálisedoproblemaeindicaráapenalidadeaseraplicada,casocaiba,eoprazoem
que o Licitante Vencedor deverá substituir os produtos rejeitados por outros que atendam plenamente às
exigênciasdoEdital,noprazo de 24 horas, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela
SecretariaMunicipalAdministração,FinançaseServiçosPúblicos,devendoonovomaterialserentreguesem
qualquerônusparaestaúltima,condicionadoaosaneamentodasituaçãoasuaaceitação.
4.6QuaisquerprazosinerentesàpráticadeatosporpartedaSecretariaMunicipalAdministração,Finançase
ServiçosPúblicosouquenãopossamserconsideradoscomoderesponsabilidadedoLicitanteDetentordaAta,
nãoserãoconsideradosparaefeitodacontagemdoprazomáximoparaentregadosprodutos,objetodesta
AtadeRegistrodePreços.

CLÁUSULAQUINTADOPAGAMENTO
5.1Opagamentoseráefetuadoporordembancáriaatéo10º(décimo)diaútilacontardadatadeemissãodo
atestonaNotaFiscal/FaturaporEmpregadodesignadopelaÁreacompetentedaPrefeituraMunicipalcomo
GestordaAtadeRegistrodePreços.
5.2Opagamentosomenteseráefetuadosecumpridas,peloLicitanteDetentordestaAta,todasascondições
estabelecidasnoEditaldoPregãoPresencialparaRegistrodePreçonº002/2021eseusanexos,comaefetiva
entregadosprodutos,objetodalicitação.
5.3Paraexecuçãodopagamentodequetrataosubitem5.1destaCláusula,oLicitanteDetentordaAtadeverá
fazerconstardaNotaFiscal/Faturacorrespondente,emitida,semrasura,emletralegível,seocaso,emnome
daPrefeituraMunicipaldeMILAGRES/BA,noCNPJnº13.889.993/000146,informandoonúmerodesuaconta
bancária,onomedoBancoearespectivaAgência.
5.4 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições,conformelegislaçãoemvigor.
5.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
serádevolvidoaoLicitanteDetentordaAtaeopagamentoficarápendenteatéquetenhamsidoadotadasas
medidassaneadoras.Nestahipótese,oprazoparapagamentoiniciarseáapósaregularizaçãodasituaçãoou
reapresentaçãododocumentofiscalnãoacarretandoqualquerônusàPrefeituraMunicipal.
5.6 Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendência de
liquidaçãodeobrigaçãofinanceira,emvirtudedepenalidadeouinadimplênciacontratual.
5.7 O pagamento de que trata o subitem 5.1 desta Cláusula estará condicionado à comprovação da
regularidadedoLicitanteDetentordaAtapormeiodeconsulta“online”oupormeiodecertidõesexpedidas
pelosórgãoscompetentes,devidamenteatualizadas.
5.8 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimentodosubitem5.7destaCláusula,atéquesejasanadaapendência,medianteapresentaçãodo
documento comprobatório da regularidade do registroverificado. No caso do subitem 5.8 desta Cláusula, o
LicitanteDetentordaAtateráoprazode30(trinta)diascorridos,contadosdesuanotificação,pararegularizar
sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura Municipal, sob pena de aplicação de
sanções.
5.9Évedadaaemissãoe/oucirculaçãodeefeitosdecréditospararepresentaçãodopreçototal,bemassima
cessãototalouparcialdosdireitoscreditóriosdeledecorrentes.

CLÁUSULASEXTADASCONDIÇÕESDEFORNECIMENTO
6.1OLicitanteDetentordaAtaéobrigadoaatendertodosospedidosefetuadosduranteavigênciadestaAta,
mesmoqueaentregadelesestejaprevistaparadataposterioraseuvencimento.
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6.2SeaqualidadedosprodutosentreguesnãocorresponderàsespecificaçõesexigidasnoEditaleseusanexos
que precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos previstos no subitem 4.5 da Cláusula
Quarta.
6.3Osprodutosdeverãoserentreguesematé03(três)diasúteisapósorecebimentopelalicitantevencedora
daAutorizaçãodeFornecimento,emdiadeexpediente.

CLÁUSULASÉTIMADASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA
7.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do
EditaldoPregãoPresencial/SRPnº002/2021eseusanexos.

CLÁUSULAOITAVADASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTE
8.1.AsobrigaçõesdaPrefeituraMunicipalestãoestabelecidasnoitem11doTermodeReferência,AnexoI
doEditaldoPregãoPresencialparaRegistrodePreçosnº002/2021eseusanexos.

CLÁUSULANONADASSANÇÕES
9.1.OatrasoinjustificadonaexecuçãodaAtadeRegistrodePreçosousuainexecuçãototalouparcialsujeitao
contratadoàsseguintessanções:
I
multade1%(umporcento)aodia,sobreovaloratualizadodaAta,peloatrasoinjustificado,deaté
30dias,apartirdadataderecebimentodaAutorizaçãodeFornecimento;
II
multade5%(cincoporcento)aodia,sobreovaloratualizadodaAta,peloatrasosuperiora30
diasoupelonãofornecimentodosprodutossolicitados.
III
 As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras
sançõesprevistasnaLeiFederalnº8.666/93,taiscomo:

a)
advertênciaporescrito;
b)
suspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomoMunicípiode
MILAGRES/BAporprazonãosuperiora02(dois)anos;
c)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópria
autoridadequeaplicouapenalidade;
d)
rescisãodaAtadeRegistrodePreços;
e)
ovalordamultaaplicadadeveráserrecolhidonaTesourariaMunicipal,noprazode3(três)dias
úteis,contadosdarespectivanotificação.
IV
–RescindidaaAta,ficaráacontratadasujeitaamultae,ainda,àssançõesestabelecidasnoartigo
80daLeiFederalnº8.666/93.

CLÁUSULADÉCIMADAREVISÃODOSPREÇOS
10.1 Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipótesesprevistasnoart.17doDecretonº7.892,de2013edoDecretoMunicipalnº009/2013.
10.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA
MUNICIPAL, por meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às
empresasvencedoras.
10.3Quandoopreçoinicialmenteregistrado,pormotivosuperveniente,tornarsesuperioraopreçopraticado
nomercado,ogestordaAtadeverá:

a)
convocaraempresavencedoravisandoànegociaçãoparareduçãodepreçosesuaadequação
aopraticadopelomercado;
b)
frustradaanegociação,aempresavencedoraseráliberadadocompromissoassumido;
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convocarasdemaisempresasvisandoigualoportunidadedenegociação.

10.4Quandoopreçodemercadotornarsesuperioraospreçosregistradoseaempresavencedora,mediante
requerimentodevidamentecomprovado,nãopudercumprirocompromisso,ogestordaAtapoderá:

a)
liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmandoaveracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedidodefornecimento;
b)
convocarasdemaisempresasvisandoigualoportunidadedenegociação;e,
c)
não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a
adoçãodasmedidascabíveisparaobtençãodacontrataçãomaisvantajosa.

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRADASCONDIÇÕESDERECEBIMENTODOOBJETO
11.1 Os produtos, objetos desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos por Servidor designado pela
SecretariaMunicipaldeAdministraçãoparaessefim.
11.2 Atendendo ao  quanto  disposto  na  Lei  Federal  de  nº  12.486/2013,  fica  designado  o   Servidor
Municipal  WENDELL BASTOS BRITO, Secretario de Transportes, Decreto n.º 009 de 01/01/2021, para o fim
específicodeacompanharaexecuçãoefiscalizaçãodoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreços,demodo
queoreferidoServidor,deveráemitirrelatóriosmensais,informandosobreoandamentodoobjetodaAtade
Registro de Preços, que deverão ser encaminhados para o setor de contratos a partir do primeiro mês de
iniciadaaprestaçãodoserviçocontratado.
11.3OLicitanteDetentordaAtaéresponsávelpeloperfeitoacondicionamentoetransportedosprodutos.
11.4 Os produtos deverão ser entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente acondicionados, de
formaapermitiracompletasegurançanotransporteequecheguememcondiçõesnormaisdeutilizaçãono
localdedestino,acompanhadosdaNotaFiscal/Faturadeacordocomasdemaisexigênciasestabelecidasno
TermodeReferência,AnexoIdoEditaldoPregãoPresencialparaRegistrodePreçosnº002/2021.

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDADOCANCELAMENTODAATADEREGISTRODEPREÇOS.
12.1OLicitanteDetentordaAtateráoseuRegistrodePreçocanceladonaAta,porintermédiodeprocesso
administrativoespecífico:
12.1.1ApedidodoLicitanteDetentordaAta,mediantesolicitaçãoporescrito,quando:I
comprovar
estarimpossibilitadadecumprirasexigênciasdapresenteAta;
II
 comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da
Ata,decorrentesdecasofortuitooudeforçamaiordevidamentecomprovado;ou,
III
 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preçosdemercadodosinsumosquecompõemocustodomaterial.

12.1.2 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL, por razões de interesse público devidamente motivadas e
justificadas,asseguradoocontraditórioeampladefesa,bemassimquandooLicitanteDetentordaAta:

Inãoaceitarreduziropreçoregistrado,nahipótesedestesetornarsuperioràquelespraticadosnomercado;
IInãocumprirasobrigaçõesconstantesdestaAtadeRegistrodePreços;
III
perderqualquercondiçãodehabilitaçãoouqualificaçãotécnicaexigidanoprocessolicitatório;
IV
nãocomparecerouserecusararetirar,noprazoestabelecido,ospedidosdecorrentesdaAtade
RegistrodePreço;Vincorreremqualquerhipótesedeinexecuçãototalouparcialdascondiçõesestabelecidas
naAtadeRegistrodePreçoounospedidosdeladecorrentes,ou
VIsofrersançãoprevistanosincisosIIIouIVdocaputdoart.87daLeinº8.666,de1993,ounoart.7ºdaLei
nº10.520,de2002(incisoIVdoart.20doDecreto7.892,de2013).

c)
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1.2.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA MUNICIPAL por
intermédiodogestordaAtafaráodevidoapostilamentonamesma,informandoaoLicitanteDetentordaAtaa
novaordemderegistro.
12.3.
A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de
correspondência, mediante recibo, juntandose o comprovante aos autos que deram origem ao registro de
preços.
12.4.
AsolicitaçãodoLicitanteDetentordaAtaparacancelamentodospreçosregistradosdeverá
serformuladacomaantecedênciamínimade30(trinta)dias,facultadaàPREFEITURAMUNICIPALaaplicação
daspenalidadesprevistasnaCláusulaNona,casonãoaceitasasrazõesdopedido.

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRADAAUTORIZAÇÃOPARAAQUISIÇÃO
13.1AsaquisiçõesdoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreçosserãoautorizadas,casoacaso,mediantea
emissão da respectiva Nota de Empenho, de acordo com o disposto no Edital do Pregão Presencial/SRP nº
002/2021.

CLÁUSULADÉCIMAQUARTADASDISPOSIÇÕESFINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial/SRP nº 002/2021 e a proposta do Licitante que
presentouosmenorespreçosnaetapadelances.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTADOFORO
15.1.FicaeleitooforodaComarcadeMILAGRES/BA,paradirimirtodaequalquerquestãodecorrentedesta
AtadeRegistrodePreços,dalicitaçãoedaNotadeEmpenho,renunciandoaspartesenvolvidasaqualquer
outro,pormaisprivilegiadoqueseja.

MILAGRES/BA,01demarçode2021.




MUNICIPIODEMILAGRES/BA
CezarRotondanoMachado
PrefeitoMunicipal




AUTOPOSTOETRANSPORTEDECOMBUSTIVEISANDORINHASLTDAEPP
CNPJ:26.674.475/000157
MariaCarolinaCardosoCosta
Representantelegal



TESTEMUNHAS:

1ª_____________________________________2ª________________________________

CPFNº_________________________________CPFNº_____________________________
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