
 
 

 
Ref.:   Pregão Presencial  nº  033/2016 - PJF 
           Processo nº 0627/2016         
 

Informam-se, por solicitação da Unidade Requisitante – Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos - as seguintes alterações no edital do Pregão 
Presencial nº 033/2016 – PJF: 
 
Onde se lê: “4.2.2. Percentual de desconto, em algarismo e por extenso, com no máximo 
duas casas decimais, que será concedido por litro, para a gasolina, considerando o preço 
médio divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, no Município de Juiz de Fora, 
relativo ao mês anterior ao abastecimento.” 
 
Leia-se: “4.2.2. Percentual de desconto, em algarismo e por extenso, com no máximo 
duas casas decimais, que será concedido por litro, para a gasolina e/ou álcool etílico, 
considerando o preço médio divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, no 
Município de Juiz de Fora, relativo ao mês anterior ao abastecimento.” 
 
Onde se lê: “7.10 – O percentual de desconto concedido deverá ser aplicado 
considerando o preço médio divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, no 
Município de Juiz de Fora/MG.” 
 
Leia-se: “7.10 – O percentual de desconto concedido deverá ser aplicado considerando o 
preço médio divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, no Município de Juiz de 
Fora/MG, relativo ao mês anterior do abastecimento.” 
 
Onde se lê: “8.1. Será considerada vencedora a proposta de Menor Preço, ou seja, a que 
apresente MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO por litro, a ser concedido ao 
Município considerando o preço médio praticado no Município de Juiz de Fora/MG com 
base na tabela publicada pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, 
htpp://www.anp.gov.br/preço/prc/Resumo_Mensal_Municipio.asp..” 
 
Leia-se: “8.1. Será considerada vencedora a proposta de Menor Preço, ou seja, a que 
apresente MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO por litro, por item, a ser concedido 
ao Município considerando o preço médio praticado no Município de Juiz de Fora/MG com 
base na tabela publicada pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, 
htpp://www.anp.gov.br/preço/prc/Resumo_Mensal_Municipio.asp, relativo ao mês 
anterior do abastecimento.” 
 
A redação da Nota constante do Anexo III – Modelo da Proposta Comercial – e item 2.1.2 
do Anexo IX – Minuta de Contrato - passa a ser a seguinte: “O percentual de desconto por 
litro será aplicado considerando o preço médio praticado no Município de Juiz de Fora/MG  
com base na tabela publicada  pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, 
htpp://www.anp.gov.br/preço/prc/Resumo_Mensal_Municipio.asp. relativo ao mês 
anterior do abastecimento.”   
 

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da 
licitação, que tem a sua data de abertura adiada para o dia 14/03/2016 às 09:30h a se 
realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001. 
 

Juiz de Fora, 29 de fevereiro de 2016. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 


