
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Ref. Pregão Presencial nº 098/2018  
Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 18 de Setembro de 2018 que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

Pergunta: “1- Qual a atual fornecedora? Caso tenha com qual taxa ela foi vencedora? 
2- Em relação ao objeto desta licitação, conforme dispõem o mesmo estabelece o ser-
viço de entrega de combustível de forma fracionado.  
No entanto, conforme mencionado em todo o texto editalicio o serviço licitado é o de 
gerenciamento de combustível, com solicitação de rede  a ser credenciada, assim, en-
tende-se que o a empresa licitante interessada em participar do referido processo licita-
tório presta serviço compatível em gerenciamento e administração de combustível. 
Qual é o efetivo objeto licitado, empresas que fornecem diretamente combustível, ou 
empresas administradoras e gerenciadoras de combustível, mediante rede de estabe-
lecimento credenciados?”. 
 

Resposta: 1 – O contrato atual é derivado de um processo de Carona/Adesão à uma 
Ata de Registro de Preços do IFMT, no qual se sagrou vencedora a empresa SAGA 
COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, com a taxa de Admi-
nistração no valor de R$ 0,01, no termos do Processo de Adesão n° 015/2017, Ata de 
Registro de Preços nº 01/2017 – IFMT/Campus Pontes e Lacerda, Pregão Eletrônico 
SRP nº 02/2016.  

2 – O item 9.14. do Edital e 4.1 do Termo de Referência abaixo transcrito: 

Para aceitação da proposta será avaliada a proposta mais vantajosa, sendo a combinação 
(SOMA) dos valores finais de todos os itens. Sendo aceita, portanto, uma só empresa 
para o fornecimento dos combustíveis e gerenciamento de combustível. (grifo nosso) 

4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

4.1. O objeto do código 52 deste Termo de Referência será fornecido diretamente no Pos-
to de Abastecimento indicado pela contratada ou por ela credenciado, nas quantidades es-
tabelecidas pelo CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em horário comercial e, ex-
cepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados; 

O Edital do Pregão Presencial nº 098/2018, é para contratação de empresa que ofere-
ça tanto o serviço de gerenciamento quanto o abastecimento de combustível, nos pos-
tos por ela indicados ou credenciados, conforme expresso no Edital. 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicita-
dos, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 Atenciosamente, 

 
 

*Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo 


