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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Ref.: 

Edital de Pregão Presencial N. 008/2019 

Através do presente, informamos a retificação do Edital do Pregão Presencial 008/2019, tendo em vista o 

que segue: 

ONDE SE LIA: 

OBJETO: Registro de preços de Gasolina e Óleo Diesel S10 para atender as Diversas Secretarias 
do Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas 
constantes do Anexo I. 

8.2 — No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos operacionais da 
atividade, inclusive locomoção, os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas 
diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela prestação dos serviços objeto 
desta licitação. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 

AGORA SE LÊ: 

OBJETO: Registro de preços de Gasolina e Óleo Diesel S10, bem como o fornecimento dos 
respectivos tanques aéreos (15.000 para gasolina e 9.000 para Óleo Diesel S10), com seus medidores 
de consumo de combustível e bicos de abastecimento, para atender as Diversas Secretarias do 
Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas 
constantes do Anexo I. 

8.2 — No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos operacionais da 
atividade, fornecimento dos respectivos tanques aéreos (15.000 para gasolina e 9.000 para Óleo 
Diesel S10), com seus medidores de consumo de combustível e bicos de abastecimento, inclusive 
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locomoção, os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, 
de modo a constituir a única contraprestação pela prestação dos serviços objeto desta licitação. 
Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título 

Mairinque, 16 de Abril de 2019. 

Glaucia Graziela de Almeida 

Pregoeira 
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