
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

COMUNICADO n° 01 -Preaão Presencial n° 09/2018

Obieto:  Registro  de  preços  para  fornecimento  de  combustíveis  (gasolina,  etanol  e
diesel) para o exercício de 2019.

A  Câmara  Municipal de  Jacareí  torna  público  a todas  as  empresas  interessadas  no

certame   licftatório   em   epígrafe,    a   RETIFICACÃO

Comercial, conforme se observa abaíxo:

do   Anexo   Vll   -   Pro

1 )  No Anexo Vll -Proposta Comercíal:

Onde se lê:
"0 valor unitário (por litro) será  submetido a  lances."

Leia-se:
" 0 percentual de desconto será submetido a lances."

Ainda  na  Proposta  Comercial,   no  quadro  de  apresentação  de  valores,  a  coluna

referente ao WaLor total" foi arterada para "percentual de desconto".

Na  folha  seguinte  a  este  Comunicado,   apresentamos  o  Anexo  Vll  ~  Proposta

Ccomercialcomasretificacõesacimacjtadas.
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP

PALÁCI0 DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL n° 09/2018

Anexo Vll -ProDosta Comercial

RETIFICADA

(nome  da  empresa),  inscrita  no  cNPJ  sob  o  n° .......,  por
intermédio  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vem  apresentar à  Câmara  Municipal
de   Jacareí   a   sua   PROPOSTA   para    Registro   de   preços   para   fornecimento   de
combustíveis  (gasolina,  etanol  e diesel)  para  o exercício  de  2019,  submetendo-se  aos
demais  temos  e  condições  previstos  no  Edital  do  PREGÃO  PRESENCIAL  n°  09/2018  e
assumindo  inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham  sido cometidos quando
da preparação da presente proposta.

ltem Descrição Qtde.
Valor Unitário Percentual de

(litro) desconto

1 Gasolina comum 30.000 RS %

2 Etanol 30.000 RS %

3 Diesel 2.000 RS %

A  presente  licitação  se  dará  por meio  de  Registro  de  Preços,  o  qual  não  obriga  a  Câmara
Municipal  de  Jacareí  a  efetuar  a  compra  do  valor  total  citado,  sendo  que  tal  valor  é  uma
estimativa de gastos anuais.

0 percentual de desconto será submetido a lances.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.
Prazo de entrega conforme descrito no edital.

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razão Social da Proponente:


