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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Alteração nº 01 do edital de Pregão 
Presencial nº 004/2013, referente a 
contratação de empresa para o 
fornecimento de combustível. 
 

PREÂMBULO 
O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Afonso Cláudio, no Estado do 
Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 
14.935.427/0001-96, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria 
nº 129/2012, torna público para conhecimento dos interessados a alteração do edital de Pregão 
Presencial nº 004/2013, para readequação dos subitens 7.2, 7.2.1 e 7.2.2 do Edital. 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
1.1 – Ficam Alterados os subitens 7.2, 7.2.1 e 7.2.2 no referido edital no CAPITULO VII – DA 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 
 
Onde se lê: “7.2 – Os preços máximos admitidos para os combustíveis serão: 

7.2.1 – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos), para a gasolina comum; 
7.2.2 – R$ 2,21 (dois reais e vinte um centavos), para óleo diesel comum.” 

 
Leia – se:      “7.2 – Os preços máximos admitidos para os combustíveis serão: 

  7.2.1 – R$ 3,09 (três reais e nove centavos), para a gasolina comum; 
  7.2.2 – R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos), para óleo diesel comum”  

 
1.2 - Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 05 de março de 2013, às 09:00 horas, na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 
29.600-000.  
 
1.3 – 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 
março de 2013, 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 II – DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de Pregão Presencial nº 
004/2013, que não foram alteradas pelo presente. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 20 de fevereiro de 2013. 
 
 

Marcos Frizzera Dias 
Pregoeiro 

 


