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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
Primeira Alteração do edital de Pregão 

Presencial nº 120/2011, referente à aquisição de 
cilindro de oxigênio. 

 
 
PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através da Solicitação de Material nº13675/2011 da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, protocolizada sob o nº 010140/2011, por intermédio de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 192/2011, torna público que em virtude do 
pregão em epígrafe ter sido Deserto. Objeto: Aquisição de cilindro de oxigênio  que será utilizado na 

oficina mecânica, atendendo a Secretaria Municipal de obras. Ficando remarcada a abertura dos 
trabalhos para o dia 05 dezembro de 2011 às 09:00 horas, na Sede da Prefeitura, situada à Praça 
da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000. 
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 

recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, até o dia 05 de dezembro de 
2011 às 08:30 horas, fechados e assinados em seus lacres. Caso seja decretado feriado, a presente 

licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
1.1 – Fica determinada nova data para realização do certame:  
Dia 05 dezembro de 2011 às 09:00 horas, abertura dos trabalhos.  
Até o dia 05 de dezembro de 2011 às 08:30 horas para protocolar os envelopes. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, ou pelo site 
www.afonsoclaudio.es.gov.br  
 
CAPITULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital do Pregão Presencial nº 120/2011, 
que não foram alteradas pelo presente. 
 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 21 de novembro de 2011. 
 
 

 
Rachel Turial Lamas 

Pregoeira Oficial 
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