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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2016 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016  
 
Contrante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
 
Contratada: AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA 
 
Objeto: Este contrato tem por objeto a aquisição de combustível para abastecimento de veículos e máquinas 
do SAAE. 
 
Preço: O valor total do contrato é de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais), conforme descrição a 
seguir: 
 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO MÉDIA TOTAL 
1 3.000 Litros Gasolina R$ 3,45 R$ 10.350,00 

 T O T A L R$ 10.350,00  

 
Vigência: A partir da data de assinatura sendo seu término em até 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado 
por interesse da administração. 
 
Entrega: O abastecimento se dará de acordo com a demanda do SAAE e supervisionada por um funcionário. A 
execução será fiscalizada por responsável indicado pela contratante. A fiscalização e o acompanhamento do 
recebimento do objeto do Contrato, com fundamento no Art. 67 da Lei 8.666/93, caberão ao CONTRATANTE, 
que, a seu critério, e, por meio de servidor designado pelo CONTRATANTE, deverá exercê-lo de modo amplo, 
irrestrito e permanente, em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho do 
Contratado, sem prejuízo do dever deste de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.  
 
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apre-
sentação da correspondente nota fiscal atestada pelo responsável do setor solicitante responsável. 
 
Reajustamento: Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, respeitando, sempre o prin-
cípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. Caberá a Contratada solicitar as 
alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos preços. 
  
Dotação Orçamentária:  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da autarquia para o exercício de 2016, conforme a seguir:  
 

Órgão Ficha Nº Dotação Orçamentária 
SAAE 009 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 

 
 
Guaçuí-ES, 29 de julho de 2016. 


