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Cotação Prévia nº 12/2014 

Tipo Menor Preço 

 

RETIFICAÇÃO 

 

 

A comissão de seleção no uso de suas atribuições legais, em virtude de constatação de erro material, 

torna pública a retificação do edital para alterar os seguintes itens:  

A) Onde se lê:  

2. DO OBJETO  

2.2. A empresa licitante deverá fornecer até 13.400 litros de combustível, tipo gasolina comum, não 
podendo ultrapassar o valor do litro a importância de R$3,15 (Três reais e quinze centavos) enquanto 
vigente o presente instrumento. 

Leia-se: 

2. DO OBJETO  

2.2. A empresa licitante deverá fornecer até 13.400 litros de combustível, tipo gasolina comum, não 
podendo ultrapassar o valor do litro a importância de R$3,15 (Três reais e quinze centavos), sendo o 
valor estimado máximo o montante de R$42.210,00 (quarenta e dois mil e duzentos e dez reais), 
enquanto vigente o presente instrumento. 

 

B) Onde se lê: 

 

ANEXO II – PROPOSTA DE PRECO  

3. PROPOSTA 

Especificação do produto Quantidade Valor por litro  

Gasolina comum  13.400 litros R$ x,xx (xxxxxxx)   

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da abertura da 
proposta. 

 

Leia-se: 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO  

3. PROPOSTA 

Especificação do produto Quantidade Valor por litro Valor total 

Gasolina comum  13.400 litros R$ x,xx (xxxxxxx)   R$ x,xx (xxxxxxx)   



                 
    Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento 

2 

Av. Nereu Ramos, 75-D, Edifício CPC (Centro Profissional Chapecó) – Centro, 
Sala 404-B – Fone/fax: 49 3329-1439 – Cep: 89.801-023 

E-mail: ceades@ceades.org.br 
CNPJ.: 05.921.745/0001-07 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da abertura da 
proposta. 

 

C) Acrescentar no Anexo I – Termo de referência o item: 

1.5. O valor estimado para a contratação será o montante de R$42.210,00 (quarenta e dois mil e 

duzentos e dez reais), conforme previsto no plano de trabalho referente ao convênio n⁰ 020/2013 - 

SICONV n⁰ 782754/2013, firmado entre CEADES e MTE/SENAES.   

 

 

Chapecó, 19 de agosto de 2014. 

 

 

_________________________________ 

Comissão de seleção 


