
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 138/2019
Prezado Senhor,
Em atenção ao e-mail de 23 de outubro de 2019 às 15h21min, que informam
dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas
solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta 1: “4.8. A CONTRATADA deverá garantir o abastecimento quando o
sistema estiver “off-line”, sem prejuízos para a CONTRATANTE;

Pergunta: Podemos entender que a autorização da venda através da ligação do
posto para nossa central de atendimento e mediante geração de código de
autorização, atende ao que se espera por transação “off-line”? ” (transcrito conforme
recebido).

Reposta: Sim, desde que não afete a rotina de serviços do Órgão licitante, esta
prática é totalmente aceitável.

Pergunta 2: A Prefeitura possui ou já possuiu fornecedor para o objeto ora licitado?
Em caso, afirmativo, qual é a empresa e a taxa de administração praticada?

Resposta: A Prefeitura já possui para o item gasolina comum, com uma taxa
praticada de -1,5% (um vírgula cinquenta por cento negativo). Para os demais
combustível a Prefeitura não possui contrato vigente no formato de gerenciamento
através de cartão.

Pergunta 3: Qual a quantidade de veículos a ser atendida pela licitação em questão?
É possível disponibilizar a listagem dos mesmos?

Resposta: Conforme informação obtida através do Setor de Transportes,
responsável pela frota municipal, atualmente a quantidade de veículos a ser
atendidos será em torno de 336 (trezentos e trinta e seis) veículos. No momento não
há uma lista com todos os dados dos referidos veículos, porém a mesma será
disponibilizada ao vencedor do certame após a homologação do mesmo.

Pergunta 4: Qual o prazo para apresentação da rede credenciada exigida em Edital?



Resposta: Da mesma forma que fora praticado no Pregão 098/2018, o prazo para
apresentação da rede credenciada será de 5 (cinco) dias a partir da formalização
emitida pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT.

Pergunta 5: Verificamos que o arquivo xml para digitação da proposta no programa
ASP Digita não está disponibilizado junto ao Edital no site da Prefeitura. O mesmo
será disponibilizado ou a apresentação de proposta digital será dispensada?

Resposta: A apresentação do referido arquivo está dispensada para este certame.

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

Atenciosamente,

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


