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Valença

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA
CNPJ – Nº 14.235.899/0001-36
EXTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 141/2020
Objeto: Fornecimento de 4.167 litros de água potável, a razão de R$ 0,12/litro para o abastecimento da Escola do
Subsistema do Baixão da Várzea, Valença-Bahia, durante o período de 06/05/2020 a 06/05/2021. Contratado:
CARLOS BARRETO ANDRADE, CPF N. 857.382.638-04. Valor mensal: R$ 500,04. Data do Contrato:
06/05/2020. RICARDO SILVA MOURA – Prefeito.
_______________________________________________________________________________________

ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 213/2019
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N. 008/2019
LICITAÇÃO N. 159/2019
OBJETO TERMO: SUPRESSÃO DE VALOR. Alteração de valor do produto do item 01
(GASOLINA COMUM) para reequilíbrio contratual, o valor unitário que era de R$ 5,05 (cinco
reais e cinco centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 4,45 ( quatro reais quarenta e cinco
centavos); o item 03 (ÓLEO DIESEL COMUM) que era de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis
centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) e
item 04 (DIESEL S 10) que era de R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) para ser o
valor unitário de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos). OBJETO: Fornecimento de
óleos lubrificantes e combustíveis com fornecimento parcelado, ininterrupto e diuturno de gasolina
comum, álcool, diesel e óleos lubrificantes, inclusive nos finais de semana e feriados, para o
abastecimento dos veículos automotores que servem a Secretaria Municipal de Administração e outras do
Município de Valença/BA. Contratada: ORGANIZAÇÃO GUAIBIM LTDA, CNPJ N. 01.878.111/000168. Data do aditivo: 04/05/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.
________________________________________________________________________________________

ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 214/2019
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N. 008/2019
LICITAÇÃO N. 159/2019
OBJETO TERMO: SUPRESSÃO DE VALOR. Alteração de valor do produto do item 01
(GASOLINA COMUM) para reequilíbrio contratual, o valor unitário que era de R$ 5,05 (cinco
reais e cinco centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 4,45 ( quatro reais quarenta e cinco
centavos); o item 03 (ÓLEO DIESEL COMUM) que era de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis
centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) e
item 04 (DIESEL S 10) que era de R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) para ser o
valor unitário de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos). OBJETO: Fornecimento de
óleos lubrificantes e combustíveis com fornecimento parcelado, ininterrupto e diuturno de gasolina
comum, álcool, diesel e óleos lubrificantes, inclusive nos finais de semana e feriados, para o
abastecimento dos veículos automotores que servem a Secretaria Municipal de Educação e outras do
Município de Valença/BA. Contratada: ORGANIZAÇÃO
GUAIBIM LTDA, CNPJ N.
01.878.111/0001-68. Data do aditivo: 04/05/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.

_____________________________________________________________________________
ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 215/2019
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N. 008/2019
LICITAÇÃO N. 159/2019
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OBJETO TERMO: SUPRESSÃO DE VALOR. Alteração de valor do produto do item 01
(GASOLINA COMUM) para reequilíbrio contratual, o valor unitário que era de R$ 5,05 (cinco reais e
cinco centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 4,45 ( quatro reais quarenta e cinco centavos); o item
03 (ÓLEO DIESEL COMUM) que era de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos) passa a ser o
valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) e item 04 (DIESEL S 10) que era de R$
3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) para ser o valor unitário de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e
cinco centavos). OBJETO: Fornecimento de óleos lubrificantes e combustíveis com fornecimento
parcelado, ininterrupto e diuturno de gasolina comum, álcool, diesel e óleos lubrificantes, inclusive nos
finais de semana e feriados, para o abastecimento dos veículos automotores que servem a Secretaria
Municipal de Promoção Social e outras do Município de Valença/BA. Contratada: ORGANIZAÇÃO
GUAIBIM LTDA, CNPJ N. 01.878.111/0001-68. Data do aditivo: 04/05/2020. Ricardo Silva Moura –
Prefeito.

____________________________________________________________________________
ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 216/2019
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N. 008/2019
LICITAÇÃO N. 159/2019
OBJETO TERMO: SUPRESSÃO DE VALOR. Alteração de valor do produto do item 01
(GASOLINA COMUM) para reequilíbrio contratual, o valor unitário que era de R$ 5,05 (cinco
reais e cinco centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 4,45 ( quatro reais quarenta e cinco
centavos); o item 03 (ÓLEO DIESEL COMUM) que era de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis
centavos) passa a ser o valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos).
OBJETO: Fornecimento de óleos lubrificantes e combustíveis com fornecimento parcelado, ininterrupto e
diuturno de gasolina comum, álcool, diesel e óleos lubrificantes, inclusive nos finais de semana e
feriados, para o abastecimento dos veículos automotores que servem a Secretaria Municipal de Saúde e
outras do Município de Valença/BA. Contratada: ORGANIZAÇÃO GUAIBIM LTDA, CNPJ N.
01.878.111/0001-68. Data do aditivo: 04/05/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.

_____________________________________________________________________________
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