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Atas

‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PREGÃO PRESENCIAL Nº.13/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.133 /2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 41/2022.
Aos oito dias do mês junho do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763396 /0001-70, com sede na Praça Lomanto Júnior – s/n, Cidade de
Cravolândia, Estado da Bahia, representado pela Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, Prefeita
Municipal,portador do RG nº 363.889475-49, RG:01163372-73, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, no
uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 13/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)

TRAMEP SOLUÇÕES E SERVIÇOS , CNPJ: CNPJ:32.604.332/0001-71,situada na Avenida Presidente
Medici, S/N, Entrocamento de Jaguaquara- CEP:45.345-000, Jaguauara-BA, neste ato representada
pelo Senhor, Germario Oliveira Bonfim , CPF: 347.292.085-87 e RG:206885040-SSP/BA, residente Rua Novo México,
235, Entrocamento de Jaguaquara- Jaguaquara-Ba,CEP:45.345-000, relacionada(s) nos
Lotes,I,III,IV,VII E IX de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por LOTE, observadas as condições do
Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1- DO OBJETO:
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de pneus e Baterias, para Manutenção dos veículos da frota da Prefeitura
Municipal de Cravolândia-Ba., através do menor preço por lote, conforme especificações contidas
no Anexo 1 do Edital, por registro de preços, conforme condições e especificações contidas no Edital de
Pregão n.º 13/2022 e seus anexos, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se
indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

VALOR REGISTRADO: R$ 500.041,00 ( Quinhentos mil e quarenta e um reais ).
LOTE I
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
MÉDIO UNIT.

VALOR MÉDIO
TOTAL

1

BATERIA 150 HP

UN

15

VELOX

R$

1.158,00

R$

17.370,00

2

BATERIA 100 HP

UN

10

VELOX

R$

970,00

R$

9.700,00

3

BATERIA 90 HP

UN

10

VELOX

R$

820,00

R$

8.200,00

4

BATERIA 80 HP

UN

10

VELOX

R$

758,00

R$

7.580,00

5

BATERIA 70HP

UN

10

VELOX

R$

790,00

R$

7.900,00

6

BATERIA 60 HP

UN

15

VELOX

R$

550,00

R$

8.250,00

7

BATERIA 65 HP

UN

10

VELOX

R$

430,00

R$

4.300,00

8

BATERIA 45 HP

UN

10

VELOX

R$

420,00

R$

4.200,00

R$

67.500,00

TOTAL SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS
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LOTE III
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
MÉDIO UNIT.

VALOR MÉDIO
TOTAL

1

PNEU NOVO 125/80/18

UN

8

MRL

R$

2.532,00

R$

20.256,00

2

PNEU NOVO 14/00/24

UN

12

MRL

R$

5.580,00

R$

66.960,00

3

PNEU NOVO 17.5-25-L2

UN

12

MRL

R$

5.690,00

R$

68.280,00

R$ 155.496,00
TOTAL CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

LOTE IV
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
MÉDIO UNIT.

VALOR MÉDIO
TOTAL

1

PNEU NOVO 205/60/15

UN

15

WESTAKE

R$

535,00

R$

2

PNEU NOVO 175/70/13

UN

15

WESTAKE

R$

484,00

R$

7.260,00

3

PNEU NOVO 185/65/14

UN

25

WESTAKE

R$

495,00

R$

12.375,00

4

PNEU NOVO 185/70/14

UN

15

WESTAKE

R$

489,00

R$

7.335,00

R$

8.025,00

34.995,00

TOTAL TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

LOTE VII
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
MÉDIO UNIT.

VALOR MÉDIO
TOTAL

950,00

R$

14.250,00
14.250,00

1

PNEU REFORMADO 900 X 20 LISO

UN

15

VIPAL

R$

2

PNEU REFORMADO 900 X 20
BORRACHUDO

UN

15

VIPAL

R$

950,00

R$

3

PNEU REFORMADO 275-25

UN

15

VIPAL

R$

1.270,00

R$

19.050,00

4

PNEU REFORMADO 1000 X 20 LISO

UN

15

VIPAL

R$

1.400,00

R$

21.000,00

5

PNEU REFORMADO 1000 X 20
BORRACHUDO

UN

15

VIPAL

R$

1.500,00

R$

22.500,00

6

PNEU REFORMADO 17.5-25

UN

10

VIPAL

R$

4.000,00

R$

40.000,00

7

PNEU REFORMADO 14-00-24

UN

10

VIPAL

R$

3.800,00

R$

38.000,00

R$
TOTAL CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E CINQUENTA REAIS
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LOTE IX
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
MÉDIO UNIT.

VALOR MÉDIO
TOTAL

1

PNEU FRONTEIRO 12.4-24

UN

8

VIPAL

R$

2.650,00

R$

21.200,00

2

PNEU TRASEIRO 18.4-30

UN

8

VIPAL

R$

6.475,00

R$

51.800,00

R$

73.000,00

TOTAL SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de
Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Presencial n° 13/2022.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornandoo menor que o obtido em referida licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 2.413/2006.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material no local determinado, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada. Mônica de Souza Barbosa Fiscal de Contratos Portaria nº. 021 de
20/02/2018.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso
II do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições
referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão
nº. 13/2022, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental
da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e
municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
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6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de
2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
6.8.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A despesa para pagamento decorrente do fornecimento do objeto

desta licitação nesta Ata, ocorrerão por conta das Dotações orçamentárias discriminadas na Autorização
para o Fornecimento de Material-AFM.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item
5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 13/2022.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 13/2022.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Deverão ser fornecidos imediatamente nas Secretarias de, após expedição da AF (Autorização de

Fornecimento), junto à Secretaria Municipal de Administração, Praça Lomanto Júnior s/n, Centro
Cravolândia/BA. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas na respectiva ORDEM DE
FORNECIMENTO e EMPENHO, que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preços,
diretamente e sob os cuidados do responsável pelo Patrimônio. A entrega faz-se pela existência de apenas
um servidor responsável pelo Patrimônio, o que requer tal organização e planejamento, cumprindo com o
programa de eficientização dos serviços públicos.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
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b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e ao
(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE:
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 2.413/2006.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº. 133/2022 o Edital do Pregão Presencial n.º 13/2022 e
as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Inês/BA.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 04
(quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
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Cravolândia/BA, 08 de junho de 2022.
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
PRFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CONTRATANTE
Germario Oliveira Bonfim ,
CPF: 347.292.085-87 e RG:206885040-SSP/BA

TRAMEP SOLUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: CNPJ:32.604.332/0001-71,
CONTRATADO

Testemunhas:
1 ._______________________________

2. _______________________________
Nome: CPF

PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por
não infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia - Bahia, 08/06/2022.

Talita Duarte Micheli.
OAB/BA nº.44654
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

PREGÃO PRESENCIAL Nº.13/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 133 /2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 40/2022.
Aos oito dias do mês junho do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.763396 /0001-70, com sede na Praça Lomanto Júnior – s/n, Cidade de
Cravolândia, Estado da Bahia, representado pela Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, Prefeita
Municipal,portador do RG nº 363.889475-49, RG:01163372-73, brasileira, casada, com endereço no mesmo acima, no
uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 13/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) M

SILVA DA HORA, inscrita no CNPJ: 07.518.565/0001-04, situada na Av. Cel Durval Matos, nº. 220, Centro- CEP:
45.345-000- Jaguaquara-Bahia, representada pelo Sr. Marilon Silveira Rios da Hora, CPF:352.543.865-68,
RG: 363716530-SSP/BA-, relacionada(s) nos Lotes II,V,VI E VIII de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s), por LOTE, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1- DO OBJETO:
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras de ar, acessórios e serviços de Alinhamento e
balanceamento, para Manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba., através do menor
preço por lote, conforme especificações contidas no Anexo 1 do Edital , por registro de preços,
conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 13/2022 e seus anexos, que passam a fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Administração.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se
indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

VALOR REGISTRADO: R$ 304.949,95 ( Trezentos e quatro mil novecentos e quarenta e nove
reais e noventa e cinco centavos ).

LOTE II
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR MÉDIO
UNIT.
R$ 2.350,00

PNEU NOVO 1.000/20
UN
20
LISO
PNEU NOVO 1.000/20
R$ 2.350,00
2
UN
20
BORRACHUDO
R$ 2.300,00
3
PNEU NOVO 900/20 LISO
UN
20
PNEU NOVO 900/20
R$ 2.300,00
4
UN
20
BORRACHUDO
R$ 2.800,00
5
PNEU NOVO 275/80/20
UN
20
R$ 1.250,00
6
PNEU NOVO 265.70.16
UN
10
R$ 1.250,00
7
PNEU NOVO 245/70/16
UN
12
TOTAL:R$ 269.500,00(Duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais)
1

VALOR MÉDIO MARCA
TOTAL
R$ 47.000,00 Westlake
R$ 47.000,00

Westlake

R$ 46.000,00
R$ 46.000,00

Westlake
Westlake

R$ 56.000,00
R$ 12.500,00
R$ 15.000,00

Durable
Xbri
Xbri
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LOTE -V
ITEM

1
2
3
4
5
6

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIT.

TOTAL

25

R$ 200,00

R$ 5.000,00

25
15

R$ 5.000,00

Magion

UN
UN

R$ 200,00
R$ 500,00

R$ 7.500,00

Magion

UN

15

R$ 450,00

R$ 6.750,00

ABC

UN

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00

ABC

UN

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00

CAMARA1.000/20

Magion

CAMARA900/20

Magion

CÂMARA DE AR 17.525
CÂMARA DE AR
14-00-24
PROTETOR DE
CÂMARA DE AR
1000 X20
PROTETOR DE
CÂMARADE AR
900 X20

VALOR

UNID.

QUANT.

UN

TOTAL

R$

27.250,00

LOTE- VI

Item

Quant

1

UN

15

2

UN

20

UN

15

4

UN

10

5

UN

10

3

Unid.

Descrição

Valor Unit.

PITOS PARA CÂMARADE AR
1000X20
PITOS PARA CÂMARA
DE AR 900X20
PITOS PARA PNEU SEM
CÂMARA DE ARO 13 a16.
PITOS PARA PNEU DE
RETRO ESCAVADEIRA.
PITOS PARA PNEU DE
MOTONIVELADORA
PATROL

Valor Total

R$ 45,00

R$ 675,00

R$ 45,00

R$ 900,00

R$ 8,33

R$ 124,95

R$ 110,00 R$ 1.100,00
R$ 140,00 R$ 1.400,00

Valor Total

R$

4.199,95

UNIT.

TOTAL

LOTE- VII

Item Descrição

1

2
3

ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
EM VEÍCULOS MODÊLOS: FIAT
UNO, FORD COURRIER,
SAVEIRO, PARATI, KOMBI,
S-10
ALINHAMENTO
DE
DIREÇÃO EM VEÍCULOS
MODÊLOS: S-10- L-200,
BALANCEAMENTO DE
RODAS (FERRO) DE
ARO 13 E 16

Unid.

Quant

UN

30

UN

20

UN

30

R$ 60,00 R$ 1.800,00
R$ 80,00 R$ 1.600,00
R$ 20,00 R$ 600,00
R$ 4.000,00

5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de
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Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Presencial n° 13/2022.
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para
o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornandoo menor que o obtido em referida licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 2.413/2006.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega do material no local determinado, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela Contratada. Mônica de Souza Barbosa Fiscal de Contratos Portaria nº. 021 de
20/02/2018.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso
II do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições
referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão
nº. 13/2022, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental
da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e
municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão
sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de
2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão,
corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
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6.8.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A despesa para pagamento decorrente do fornecimento do objeto

desta licitação nesta Ata, ocorrerão por conta das Dotações orçamentárias discriminadas na Autorização
para o Fornecimento de Material-AFM.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item
5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 13/2022.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 13/2022.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Deverão ser fornecidos imediatamente nas Secretarias de, após expedição da AF (Autorização de

Fornecimento), junto à Secretaria Municipal de Administração, Praça Lomanto Júnior s/n, Centro
Cravolândia/BA. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas na respectiva ORDEM DE
FORNECIMENTO e EMPENHO, que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preços,
diretamente e sob os cuidados do responsável pelo Patrimônio. A entrega faz-se pela existência de apenas
um servidor responsável pelo Patrimônio, o que requer tal organização e planejamento, cumprindo com o
programa de eficientização dos serviços públicos.
9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o
valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
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9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e ao
(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE:
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 2.413/2006.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº. 133/2022 o Edital do Pregão Presencial n.º 13/2022 e
as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Inês/BA.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 04
(quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Cravolândia/BA, 08 de junho de 2022.
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
PRFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CONTRATANTE
Marilon Silveira Rios da Hora,
CPF:352.543.865-68, RG: 363716530-SSP/BA

M SILVA DA HORA,
CNPJ: 07.518.565/0001-04
CONTRATADO
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Testemunhas:
1 ._______________________________

2. _______________________________
Nome: CPF

PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por
não infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia - Bahia, 08/06/2022.

Talita Duarte Micheli.
OAB/BA nº.44654
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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 45.330-00 - CRAVOLANDIA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO nº 37 DE 05 DE JULHO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais ).

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 72/2021 de 23 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação
orçamentária totalizando R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares
020402 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.009 - INFRAESTRUTURA URBANA
4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes

81.000,00
Total por Ação:

81.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

81.000,00

Total Suplementado:

81.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320/1964, Inciso II.
Fonte de Recursos

Valor

24 - Transf. de Convenios - Outros
Total

81.000,00
81.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 45.330-00 - CRAVOLANDIA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 5 de julho de 2022, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, Estado da Bahia, em 05 de julho de 2022.

IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF
: 363.889.475-49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 4533000 - CRAVOLANDIA - BA

Junho / 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
Código Descrição da Fonte
00

Tipo

Previsto

Arrecadado no Mês Arrecadado até Mês

Para Mais

Para Menos

Recursos Ordinarios

Ordinário

13.761.000,00

1.203.865,27

7.545.000,60

0,00

6.215.999,40

1

Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%

Vinculado

2.000,00

0,00

59,90

0,00

1.940,10

2

Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%

Vinculado

5.000,00

0,00

5.093,91

93,91

0,00

4

Recursos do Salario-Educacao - QSE

Vinculado

219.000,00

0,00

57.343,29

0,00

161.656,71

09

Recurso Vinculado LC 173/2020

Ordinário

0,00

0,00

212,39

212,39

0,00

10

FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

Vinculado

2.000,00

0,37

1,95

0,00

1.998,05

14

Transf. de Recursos do SUS

Vinculado

2.255.000,00

651.215,79

1.805.259,69

0,00

449.740,31

15

Transf. de Recursos do FNDE

Vinculado

510.000,00

11.453,09

88.640,77

0,00

421.359,23

16

Recursos da CIDE

Vinculado

28.000,00

0,00

4.826,88

0,00

23.173,12

18

Transf. do FUNDEB 70%

Vinculado

5.911.000,00

450.246,87

2.739.037,54

0,00

3.171.962,46

19

Recursos do FUNDEB 30%

Vinculado

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

22

Transf. de Convenio - Educacao

Vinculado

549.000,00

0,00

0,00

0,00

549.000,00

23

Transf. de Convenio - Saude

Vinculado

838.000,00

0,00

0,00

0,00

838.000,00

24

Transf. de Convenios - Outros

Vinculado

469.000,00

1.144.816,25

2.067.490,54

1.598.490,54

0,00

28

Transferencias de Recursos do FEAS

Vinculado

62.000,00

0,00

37.125,65

0,00

24.874,35

29

Transferencias de Recursos do FNAS

Vinculado

413.000,00

8.450,96

117.758,41

0,00

295.241,59

30

Recursos do FIES

Vinculado

2.000,00

0,11

0,58

0,00

1.999,42

42

Royalties/Fundo Especial - FEP

Vinculado

193.000,00

29.837,51

177.231,83

0,00

15.768,17

44

Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

Vinculado

0,00

2.778,17

171.663,96

171.663,96

0,00

55

Transferência Especial da União

Vinculado

0,00

62,77

340.818,98

340.818,98

0,00

90

Operacoes de Creditos Internas

Vinculado

23.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

92

Alienação de Bens

Vinculado

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

97

Apoio Financeiro da União

Vinculado

0,00

0,00

0,32

0,32

0,00

05/07/2022 - 14:20:06

Página: 8 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTYXOTAXOEVBOUZFMURERE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
17 - Ano XVI - Nº 3574

Cravolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 45.330-00 - CRAVOLANDIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
DECRETO nº 36 DE 30 DE JUNHO DE 2022
Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais ), para fins que se especifica e da
outras providências.
O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 72/2021 de 23 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$
(Sessenta mil reais ) a saber:

60.000,00

Dotações Suplementares
020402 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.009 - Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

25.000,00
Total por Ação:

25.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

25.000,00

020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.015 - Manutenção de Secretaria Municipal de Administração
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

10.000,00

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

15.000,00
Total por Ação:

25.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

25.000,00

Total por Ação:

10.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

10.000,00

Total Suplementado:

60.000,00

050101 - UNIDADE DA EDUCAÇÃO

2.046 - Manutenção da Secretaria/Fundo de Educação
3.3.90.39.00 / 1 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

10.000,00

2250989
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 45.330-00 - CRAVOLANDIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas
020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.015 - Manutenção de Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais

10.000,00

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

15.000,00

3.3.90.35.00 / 00 - Servicos de Consultoria

20.000,00
Total por Ação:

45.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

45.000,00

020901 - SEC. MUNIC. DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2.019 - Manutenção das Atividades da Sec. Fazenda. Planejamento e Orçamento
3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais

5.000,00
Total por Ação:

5.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

5.000,00

Total por Ação:

10.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

10.000,00

Total Anulado:

60.000,00

050101 - UNIDADE DA EDUCAÇÃO

2.045 - Desenvolvimento e Modernização dos Serviços Educacionais
3.1.90.11.00 / 1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00

2250989
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR - CENTRO
CNPJ: 13.763.396/0001-70 - CEP: 45.330-00 - CRAVOLANDIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 30 de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, Estado da Bahia, em 30 de junho de 2022.

IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF
: 363.889.475-49
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