
 

 
Adendo Modificador  

 
 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 098/2018.  
 
 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna 
público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de entrega de 
combustível de forma fracionada e gerenciamento de combustível via web em 
rede de postos credenciados e PA – posto avançado via cartão magnético ou 
chip, com monitoramento da frota com portal de transparência e aplicativo para 
dispositivos android e IOS, controle de notas de empenho para atender os veícu-
los e maquinários desta Prefeitura Municipal, supracitado: 

 
 

 No item 9.17 da Seção IX – Apresentação da Proposta de Preços do Edital, onde se 
lê: 

9.17. Os preços dos combustíveis (gasolina) cobrados na rede credenciada, para 
pagamento através do cartão, serão os preços de bomba praticados à vista no 
ato do abastecimento. 

 

Leia sê: 

9.17. Os preços dos combustíveis (gasolina) cobrados na rede credenciada, para 
pagamento através do cartão, serão os preços de bomba no ato do abastecimen-
to.  

 

 No item 3 do Anexo I – Termo de Referência, onde se lê: 

Na tabela abaixo consta a relação dos itens referente aos materiais e serviços a serem 
executados pelo prazo de 12 (doze) meses e o demonstrativo do preço total estimado 
para a contratação / aquisição que está na ordem de R$ 920.912,90 (Novecentos e 
vinte mil, novecentos e doze reais e noventa centavos). 

Item Descrição do Material Unid. Qtde Anual 
Valor Unitá-

rio 
Valor  Médio Total 

Anual. 

1 
52- Combustível Gasolina Tipo co-

mum aplicação veículo automotivo. 
L 243.000 R$ 3,71 R$ 901.530,00 

 

Item Descrição do Serviço Uni Qtde Anual 
R$ Unit  

estimado 

Valor Total Anual 
estimado do Servi-
ço de Administra-
ção o (Percentual 

médio do Valor 
total estimado 

2.15% 



 

2 

49077- Serviço de gerenciamento de 

combustível via web em rede de 
postos credenciados e PA – posto 
avançado via cartão magnético ou 
chip, com monitoramento da frota 
com portal de transparência e aplica-
tivo para dispositivos android e IOS, 
controle de notas de empenho.Sobre 
o valor estimado do combustível 
baseado no preço média do combus-
tível divulgados pela Agência Nacio-
nal de Petróleo- ANP 

SERV 

2.208 
 

(Estimativa de 
184 veículos x 

12 meses) 

R$ 8,78  R$ 19.382,90 

 Valor Total Material + Serviço de Administração  R$ 920.912,90 

 

Leia sê: 

Na tabela abaixo consta a relação dos itens referente aos materiais e serviços a serem 
executados pelo prazo de 12 (doze) meses e o demonstrativo do preço total estimado 
para a contratação / aquisição que está na ordem de R$ 1.215.058,92 (Um milhão, du-
zentos e quinze mil, cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). 

Item Descrição do Material Unid. Qtde Anual 
Valor Unitá-

rio 
Valor  Médio Total 

Anual. 

1 
52- Combustível Gasolina Tipo co-

mum aplicação veículo automotivo. 
L 243.000 R$ 4.895 R$ 1.189.485,00 

 

Item Descrição do Serviço Uni Qtde Anual 
R$ Unit  

estimado 

Valor Total Anual 
estimado do Servi-
ço de Administra-
ção o (Percentual 

médio do Valor 
total estimado 

2.15% 

2 

49077- Serviço de gerenciamento de 

combustível via web em rede de 
postos credenciados e PA – posto 
avançado via cartão magnético ou 
chip, com monitoramento da frota 
com portal de transparência e aplica-
tivo para dispositivos android e IOS, 
controle de notas de empenho.Sobre 
o valor estimado do combustível 
baseado no preço média do combus-
tível divulgados pela Agência Nacio-
nal de Petróleo- ANP 

SERV 

2.208 
 

(Estimativa de 
184 veículos x 

12 meses) 

R$ 11,58  R$ 25.573,92 

 Valor Total Material + Serviço de Administração  R$ 1.215.058,92 

 

 No Anexo II – Modelo de carta de apresentação de proposta, onde se lê: 

Item Descrição do Material Unid. Qtde Anual Valor Unitário 
Valor Médio Total 

Anual. 

1 

52- Combustível Gasolina Tipo 

comum aplicação veículo auto-
motivo. 

L 243.000 R$ 3,71 R$ 901.530,00 

 

Item Descrição do Serviço Unid Qtde Anual Percentual R$ Unit  
Valor Total anual 

do Serviço de  
Gerenciamento  



 

2 

49077- Serviço de gerencia-

mento de combustível via web 
em rede de postos credencia-

dos e PA – posto avançado via 
cartão magnético ou chip, com 
monitoramento da frota com 

portal de transparência e apli-
cativo para dispositivos an-

droid e IOS, controle de notas 
de empenho.Sobre o valor 

estimado do combustível ba-
seado no preço média do 

combustível divulgados pela 
Agência Nacional de Petróleo- 

ANP 

SERV 

2.208 
 

(VALOR OB-
TIDO PELA 
QTDE ESTI-
MADA DE 

VEÍCULOS A 
UTILIZAREM 
O SERVIÇO X 

12 MESES) 

 
 
 
 
 
 

% (PERCEN-
TUAL APLI-

CADO) 
 
 
 
 
 

 
 

R$ XXXXX 
(...........) 

VALOR MENSAL 
POR VEÍCULO 

 
*ESTE VALOR 
DEVERÁ SER 

TOTAL DO ITEM 
1, MULTIPLICA-
DO PELA PER-

CENTAGEM 
PROPOSTA E 
DIVIDIDO POR 

2.208) 
 

 

R$ XXXXXX 

 

Leia sê: 

Item Descrição do Material Unid. Qtde Anual 
Valor Unitá-

rio 
Valor  Médio Total 

Anual. 

1 
52- Combustível Gasolina Tipo co-

mum aplicação veículo automotivo. 
L 243.000 R$ 4.895 R$ 1.189.485,00 

 

Item Descrição do Serviço Unid Qtde Anual Percentual R$ Unit  
Valor Total anual 

do Serviço de  
Gerenciamento  

2 

49077- Serviço de gerencia-

mento de combustível via web 
em rede de postos credencia-

dos e PA – posto avançado via 
cartão magnético ou chip, com 
monitoramento da frota com 

portal de transparência e apli-
cativo para dispositivos an-

droid e IOS, controle de notas 
de empenho.Sobre o valor 

estimado do combustível ba-
seado no preço média do 

combustível divulgados pela 
Agência Nacional de Petróleo- 

ANP 

SERV 
2.208 

 
 

 
 
 
 
 
 

% (PERCEN-
TUAL APLI-

CADO) 
 
 
 
 
 

 
 

R$ XXXXX 
(...........) 

VALOR MENSAL 
POR VEÍCULO 

 
*ESTE VALOR 
DEVERÁ SER 

TOTAL DO ITEM 
1, MULTIPLICA-
DO PELA PER-

CENTAGEM 
PROPOSTA E 
DIVIDIDO POR 

2.208) 
 

 

R$ XXXXXX 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na 
Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as 
demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura 
do certame. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 
 

Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro Oficial 

 
*Original assinado nos autos do processo. 


