
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br  

E-mails: prefeituracoq@netsite.com.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 01/2016 
PREGÃO N.° 01/2016 
 
Órgãos Gestores: Secretaria Municipal da Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Secretaria 
Municipal de Saúde e Promoção Social, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
Aos 10 nove dias do mês de março do ano 2016, no Município de Cássia dos Coqueiros, 
devidamente representado e assistido pela Prefeita Municipal, e a empresa GASODIESEL 
PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ : 43.544.170/0001-40, representada por seu 
representante legal SR. EDUARDO FARIA ARIZA , RG nº 20.720.021-X e CPF nº 278.378.288-
01, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n.º 058, de 10 de dezembro de 2009, 
e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo 
discriminados, com seu respectivo preço unitário. 
 

01. Óleo Diesel S-10     R$ 3,05  
 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, conforme item 3.4.1 do edital, contado da data de sua 

assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da 
proposta apresentada no Pregão em epígrafe. 

 
O frete, bem como, outros impostos, deverão ficar por conta da empresa 
vencedora. 

 As empresas com sede fora do Município deverão instalar equipamentos de 
sua propriedade no Pátio da Prefeitura Municipal em regime de comodato e 

de conformidade com as exigências legais da Prefeitura Municipal, sendo 
tanque de no mínimo 5.000 litros juntamente com a bomba , sem ônus 
para o Município, no pátio da garagem da Prefeitura Municipal, sito à Rua 

Pedro de Oliveira, s/n.º .  
 

Condições de pagamento: 07 (sete) dias úteis após a emissão da nota fiscal. 
 
Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais 

cláusulas e condições do edital de licitação, integralmente desta proposta. 
  

Cássia dos Coqueiros, 10 de março de 2016. 
 
 

GASODIESEL PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA 
CNPJ: 43.544.170/0001-40 
 EDUARDO FARIA ARIZA. 

CONTRATADA 
 
 

ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA 
PREFEITA 

CONTRATANTE  


