
PREFEITURA DE DESTERRO DO MELO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DESPACHO DE  RATIFICAÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS .

Considerando a solicitação da Licitante 
realinhamento de preços no Processo 01/2015 Pregão 01/2015;

Considerando parecer

Considerando o Despacho do Chefe do Setor de Compras e Licitações;

Defiro o pedido de realinhamento nos seguintes termos:

1) Do aumento da gasolina no período posterior a 

Considerando a nota

houve um acréscimo no valor da gasolina de 

tributação; 

Considerando o acréscimo 

cujo valor era de R$ 3,66 

3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)

2) Do aumento do 

Considerando as notas fisc

535.711), houve um acréscimo no valor do diesel de 

tributação; 

Considerando o acréscimo 
cujo valor era de R$ 3,00
centavos). 

Determino os aumentos retroativos às datas das notas fiscais.

Desterro 

 

Márcia Cristina Machado Amaral
Prefeita do Município de Desterro do Melo

PREFEITURA DE DESTERRO DO MELO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

PROCESSO DE LICITAÇÃO – 001/2015  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM COMBUSTÍVEIS

DESPACHO DE  RATIFICAÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS .

Considerando a solicitação da Licitante AUTO POSTO DUAS PONTES, 
realinhamento de preços no Processo 01/2015 Pregão 01/2015; 

Considerando pareceres da Assessoria Jurídica do Município;

Considerando o Despacho do Chefe do Setor de Compras e Licitações;

efiro o pedido de realinhamento nos seguintes termos:

Do aumento da gasolina no período posterior a 27/10/2015:

Considerando a nota fiscal de compra datada de 27/10

houve um acréscimo no valor da gasolina de R$ 0,08 (oito centavos)

Considerando o acréscimo repassado ao valor venal da gasolina no contrato 

 (três reais e sessenta e seis centavos) obtemos o valor final de R$ 

74 (três reais e setenta e quatro centavos); 

Do aumento do diesel no período posterior a 27 /10/2015:

Considerando as notas fiscais de compra datadas de 

, houve um acréscimo no valor do diesel de R$ 0,02 (dois centavos)

Considerando o acréscimo repassado ao valor venal 
era de R$ 3,00 (três reais) obtemos o valor final de R$ 3,

Determino os aumentos retroativos às datas das notas fiscais.

 do Melo, 15 de dezembro de 2015. 

Márcia Cristina Machado Amaral  
Prefeita do Município de Desterro do Melo 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 001/2015 

COMBUSTÍVEIS 

DESPACHO DE  RATIFICAÇÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS . 

AUTO POSTO DUAS PONTES, para 

da Assessoria Jurídica do Município; 

Considerando o Despacho do Chefe do Setor de Compras e Licitações; 

efiro o pedido de realinhamento nos seguintes termos: 

/10/2015: 

de 27/10/2015 (DANFE 535.711) 

centavos), por aumento de 

repassado ao valor venal da gasolina no contrato 

obtemos o valor final de R$ 

/10/2015: 

ais de compra datadas de 27/10/2015 (DANFE 

centavos), por aumento de 

repassado ao valor venal Do diesel no contrato 
obtemos o valor final de R$ 3,02 (três reais e dois 

Determino os aumentos retroativos às datas das notas fiscais. 


