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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 -Centro - CEP 46900-000-
C.N.P.J: 13.922.604/0001-37
Fone: (075) 3331-1421 site:www.seabra.ba.io.oov.br

CONTRATO N° 658/2019
" Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP - N° 31/2018

Ata de Registro de Preço N° 001/2018

Termo de Contrato de fornecimento que
entre si fazem o MUNICÍPIO DE SEABRA e
a Empresa POSTO RENASCER LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede a Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 13.922.604/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fábio
Miranda de Oliveira, brasileiro, portador do CPF N° 944.951.735-53 e Cédula de
Identidade RG 0900510927 SSP/BA, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua
Adelina Domingas de Jesus N° 455, Bairro Lago Sul, Seabra - BA., CEP 46.900-000,
doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
POSTO RENASCER LTDA., inscrita no CNPJ sob N° 10.603.039/0002-38, com sede na
Av. Eduardo Fróes da Mota N° 18.658, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - BA., CEP
44.024.066, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar
o presente contrato de fornecimento,- devidamente autorizado mediante Pregão
Presencial SRP n° 031/2018, Homologação e Ata de Registro de Preços N°
001/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Seabra - BA., no endereço
eletrónico vwvw.seabra.ba.io.ora.br/diarioOficial/. Edição 1832 de 22/11/2018,
respectivamente, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que se regerá pelas suas normas,
pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições
pertinentes.

I - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em
decorrência do Processo Licitatório Anual n° 654/2018, gerado pelo Pregão Presencial -
Sistema de Registro de Preços - SRP N° 31/2018 e Ata de Registro de Preço N°
001/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Seabra - BA., no endereço
eietrônico www.seabra.ba.io.orQ.br/diarioOficial/. Edição 1832 de 22/11/2018,
respectivamente, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
estivesse contido.

II - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições
nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato o fornecimento diário de forma parcelada de
Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Diesel - S10 e Etanol/Álcool) no
trajeto Sede de Feira de Santana ao Município de Salvador, (Postos instalados em Feiria
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18-Centro - CEP 46900-000-
C.N.P.J: 13.922.604/0001-37
Fone; (075) 3331-1421 site: www.seabra.ba.io.aov.br

de Santana-Ba., e/ou trajeto até Saivador-Ba, conforme Ata de Registro de Preços N°
01/2018 do Pregão Presenciai Sistema de Registro de Preços N° 31/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

IEntregar com pontualidade o produto ofertado
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE

ICumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO

3.1. A contratada entregará os produtos no ato da solicitação e ao portador das ordens
de abastecimento, expedida através do Setor Competente, conforme Termo de
Referência.

3.1.1 - A Prefeitura manterá contato através do endereço eletrónico
seabra.licitacao@hotmail.com por meio do qual receberá e encaminhará as
ordens de faturamento mensal, bem como quaisquer eventuais divergências ou
demandas ou outros fatos será comunicado aos interessados.

3.2. As entregas dos produtos deverão ser realizadas da seguinte forma:

3.2.2 - ABASTECIMENTO DIÁRIO: Todos produtos serão entregues
diariamente, independente de dias úteis ou não, em horário regular de
funcionamento do Posto de Combustíveis, ao portador da ordem de fornecimento,
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em veículos da frota municipal ou outro por ela autorizado, devendo constar
dados do veiculo e o destinatário, conforme ordem de abastecimento.

3.3. Os produtos serão fornecidos dentro de elevado padrão técnico, conforme as
especificações da Agência Nacional de Petróleo - ANP.

3.4. O valor global adjudicado, registrado em ata e eventual contrato, é estimado não
constituindo para a Contratante perante a Contratada nenhuma obrigatoriedade pela
sua total utilização, e o cronograma será apresentado em comum acordo com a
fiscalização da Secretaria de Administração.
3.5 - Em hipótese alguma a contratada poderá recusar o fornecimento do combustível
ao portador da ordem de abastecimento ou requisição.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 10.264,51 (dez mil,
duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavo), pelos quantitativos,
valores unitários e totais abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND RS UNT R$ TOTAL

1 GASOLINA COMUM 1.270 Litros 4,853 6.163,31
2 ÁLCOOL/ETANOL 350 Litros 3,346 1.171,10
3 DIESEL S500 300 Litros 3,612 1.083,60
4 DIESEL S10 500 Litros 3,693 1.846,50

TOTAL 10.264,51

4.3. O valor ora estimado não será empenhado na sua totalidade, devendo ser
empenhado nas respectivas dotações previstas na forma do item 7.1, conforme
demanda de fornecimento, mediante ordem de fornecimento e/ou fatura ou Notas
Fiscais do objeto fornecido.
4.4. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais,
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e
outros.

4.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos
materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.6 A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada,
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para
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Fone: (075) 3331-1421 site: wvwv.seabra.ba.io.gov.br

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
4.8. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se
encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

CLÁUSULA QUINTA* DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso L
subitem 13.1 do edital, fixo e irreajustável.
5.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
económico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.

5.2.1 Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente ao
MUNICÍPIO DE SEABRA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedência do pedido.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

9'

6.1. O prazo do contrato será ATÉ 31/12/2019 dias,podendo ser reaberto novo contrato
no ano subsequente até atingir os 12 (doze) meses previstos para
contratação/fornecimento, contados da assinatura deste instrumento, ou prorrogado
mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93, ou ainda rescindido, a
qualquer tempo, nos termos da referida Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA-RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a
cargo das seguintes dotações orçamentárias:

Entidade:1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj./Ativ. 2.010 Manut. Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria de Adm.
Geral
3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.00.000000 Material de Consumo

8 - CLÁUSULA OITAVA * DAS PENALIDADES:

8.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meip
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atrasd
injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez poh
cento) do valor empenhado.
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8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I - advertência:
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo
máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada
judicialmente.

8.6 As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto,
recolhida pela adjudícatária em conta corrente em agência bancária devidamente
credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação,

ou quando for o caso, cobrado judicialmente,

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18- Centro - CEP 46900-000-
C.N.P.J: 13.922.604/0001-37
Fone: (075) 3331-1421 site: www.seabra.ba.io.qov.br

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE
providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 12/09/2019 à 31/12/2019.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra Estado Da Bahia, para dirimir questões
oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas
testemunhas.

Seabra - BA, 12 de Sçtembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEAB
CNPJ 13.922.604/0001-37
FÁBIO MIRANQfA DE OLIVEIRA -
Prefeito
Contratante

d \
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POSTO RENASCER LTDA ^
CNPJ 10.603.039/0002-38
Rep.: Vanessa de Farias Camilo da
Hora Marquez
CPF 033.452.505-51
RG 12932993-24SSP/BA
Contratada

TESTEMUNHAS:

\

t

Visto 1
v

QAB--BA--Ass

O UTi I

Publicailo em: /2019
U -gn

João Ivèrspn Mlusslcopf de Carvalho
Secretário Municipal oç[Administração
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v:/:/: JUDICIáRIO
OUST J.ÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTOS RENASCER LTDA. - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.603.039/0002-38
Certidão n°: 169910153/2019
Expedição: 27/03/2019, às 11:56:03
Validade: 22/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que POSTOS RENASCER LTDA. - ME (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a ) no CNPJ sob o n° 10.603.039/0002-38, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at é 2 ( dois ) dias
anteriores è data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidã o condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honor á rios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

10.603,039/0002-38
POSTOS RENASCER LTDA
AV EDUARDO FROES DA MOTA 18658 P DE COMBUSTÍVEIS / JARDIM CRUZEIRO /
FEIRA DE SANTANA / BA / 44024-066

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:26/08/2019 a 24/09/2019

Certificação Número: 2019082602211705151885
/

Informação obtida em 26/08/2019 15:57:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
t

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20191963143

RAZÃO SOCIAL

POSTOS RENASCER LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPsl

079.680.030 10.603.039/0002*38

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/07/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página l de \ RelCertidaoNegativa.rpt
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PWfHIUflA MUNICIPAL Of
FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003, de 22 de
Dezembro 2000- Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2019 / 114651

CONTRIBUINTE: POSTO RENASCER LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA, 18658 - JARDIM CRUZEIRO
CNPJ/CPF: 10.603.039/0002-38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.394-6
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO: 156.783-7

ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL: 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO: 05/08/2019
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: 04/10/2019

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.
A presente Certidão nâo servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos incisos de i a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n* 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
Conforme o Art. 215, § 3°, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n\ 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrónico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscriçâo(ões) supracitada(s) do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS, é válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

8060595b94de7dea41a152a4c09923f1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTOS RENASCER LTDA.
CNPJ: 10.603.039/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á 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 n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 09:40:06 do dia 05/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2019.
Código de controle da certidão: AAC5.3975.0A4C.A75C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal de
Seabra publica:

,J(« Extrato de Contrato N° 658/2019 Ref.: Pregão Presencial SRP - N°
31/2018 Ata de Registro de Preço N° 001/2018 - Contratado: Posto
Renascer Ltda.

• Extrato de Contrato N° 405/2019 Ref.: Pregão Presenciai SRP - N°
31/2018 Ata de Registro de Preço N° 002/2018 - Contratado: Posto
Renascer Ltda.

• Extrato de Contrato N° 275/2019 Ref.: Pregão Presenciai SRP - N°
31/2018 Ata de Registro de Preço N° 003/2018 - Contratado: Posto
Renascer Ltda.
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Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18- Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 site: www.seabra.ba.io.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 658/2019
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP - N° 31/2018
Ata de Registro de Preço N° 001/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, CNPJ 13.922.604/0001-37
CONTRATADO: POSTO RENASCER LTDA., CNPJ N° 10.603.039/0002-38
OBJETO: Constitui objeto deste contrato o fornecimento diário de forma parcelada de Combustíveis
(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Diesel - S10 e Etanol/Álcool) no trajeto Sede de Feira de Santana
ao Município de Salvador, (Postos instalados em Feira de Santana-Ba., e/ou trajeto até Salvador-Ba,
conforme Ata de Registro de Preços N° 01/2018 do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços N°
31/2018.
VALOR: R$ 10.264,51 (Dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um
centavos),DOTAÇÃO:
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj./Ativ. 2.010 Manut. Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria de Adm. Geral
3.3.90,30.00.00.00.00 00.01.0000.000000 Material de Consumo
VIGÊNCIA: De 12/09/2019 a 31/12/2019
DATA ASSINATURA: 12 de Setembro de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
CNPJ 13.922.604/0001-37
Prefeito: FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YZV0IURND9V9C+1UQY0R+W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.




