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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 008/2017 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI). 
 
Contrante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
 
Contratada: AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA 
 
Objeto: Aquisição de combustível para abastecimento de veículos de propriedade desta autarquia. 
 
Preço: O valor total do contrato é de R$ 27.930,00 (vinte sete mil, novecentos e trinta  reais ), conforme descrição 
a seguir: 

 
ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO MÉDIA TOTAL 

1 7.000 Litros Gasolina R$ 3,99 R$ 27.930,00 

 T O T A L R$ 27.930,00 

 
 
Vigência: A partir da data de assinatura: 03/04/2017 sendo seu término em 31/12/2017, ou até o recebimento e 
pagamento de todos os produtos e valores contratados, podendo ser prorrogado por interesse da administra-
ção. 
 
Entrega: O objeto devera ser entregue parceladamente no setor de ALMOXARIFADO DO SAAE DE GUAÇUI, situ-
ado na Av. Agenor Luiz Thomé s/n – parque de Exposição, Guaçuí-ES, e após o recebimento e aceite do produ-
to e certificação da nota fiscal, tudo conforme fixado no edital. 
 
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. 
 
Reajustamento: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção da superveniên-
cia de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a exe-
cução do ajuste ou outra situação que esteja prevista no edital.  
  
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da autarquia para o exercício de 2017, conforme a seguir: 
 

Órgão Ficha Nº Dotação Orçamentária 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 009 15.01.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 

 
 
 
 
Guaçuí-ES, 03 de Abril de 2017.  
 
 
 


