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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1/2009

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2009, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura
Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Presencial nº 2/2009, na ATA de julgamento de preços, homologada em 27/01/2009, RESOLVE registrar os preços da
empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições
previstas no Edital de licitação e seus ANEXOS, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A
presente ATA tem por objeto o Registro de Preços, visando a aquisição de combustíveis, conforme especificações
constantes no ANEXO V do Edital Pregão Presencial nº 2/2009. ITENS:

Item 01 – Gasolina Comum. De aparência incolor à amarelada, com adição de álcool etílico anidro conforme
legislação vigente (Resolução do CIMA). Sem qualquer outro tipo de aditivo. Límpido, isento de impurezas.
Quantidade: 202.625 (duzentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco). Unidade de medida: Litros. Fornecedora:
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. (86.910.148/0001-89). Valor Unitário: R$2,17 (dois
reais e dezessete centavos).

Item 02 – Óleo Diesel Comum. Tipo Interior, de cor avermelhada, conforme legislação vigente (Resolução da ANP).
Sem qualquer tipo de aditivo. Límpido, isento de impurezas. Quantidade: 291.340 (duzentos e noventa e um mil,
trezentos e quarenta). Unidade de medida: Litros. Fornecedora: DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
PETRÓLEO LTDA. (86.910.148/0001-89). Valor Unitário: R$1,96 (um real e noventa e seis centavos).

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará por 12 (doze) meses. ENTREGA: O combustível deverá ser entregue conforme a
necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada
dentro do prazo de contratação. Após efetuada a instalação do tanque (no prazo estipulado em edital) e a respectiva
solicitação do combustível, o mesmo deverá ser entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em horário
de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no seguinte local: Secretaria Municipal de
Transportes e Obras, Av. Frei Godofredo nº 1635, Santa Terezinha, neste Município. Gaspar (SC), em  27 de Janeiro
de 2009.
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