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Pregão Presencial nº 08/2014 
 
Objeto: Prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado 
para abastecimento de combustíveis através do ticket-combustível. 
 
 

 
O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, informa aos que interessar possam 

e torna público que fica modificado o item 12.2 e 12.4 ao Edital do Pregão Presencial nº 
08/2014, conforme especificado a seguir. Permanecem mantidas as demais 
disposições editalícias.  

 
 
 
CAPÍTULO 12. FORMA DE PAGAMENTO 

 
12.2 A creditação, à CONTRATADA, ocorrerá mediante ficha de compensação 
bancária que lhe será entregue junto com o relatório dos limites disponibilizados a cada 
mês civil a seus funcionários – usuários titulares do Cartão Combustível –, a soma dos 
valores implantados no sistema para a aquisição dos derivados de petróleo na Rede 
Conveniada, e as correspondentes despesas. Este crédito deverá ser efetuado no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes a contar da data de implantação/liberação 
dos referidos limites no sistema, disponibilizados, obrigatoriamente, no dia 1º (primeiro) 
de cada mês. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas acima estabelecido poderá ser 
alterado para mais ou para menos dias, em conformidade com os mesmos prazos que 
a Rede Conveniada exigir e contratar com a CONTRATADA, sendo que, quando 
ocorrer esta situação, a CONTRATADA comunicará por escrito a CONTRATANTE para 
as partes se reunirem e examinar, aceitando ou não, o novo acordo de prazo. 

 
12.4 O pagamento será creditado em nome da contratada, em conta corrente por ela 
indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento das Fichas de Compensação 
com código de barras, até o dia 20 (vinte) de cada mês, uma vez satisfeitas as 
condições estabelecidas nessa contratação.  
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