
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 138/2019
Prezado Senhor,
Em atenção ao e-mail de 22 de outubro de 2019 às 10h17min, que informam
dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas
solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta 1: “Bom dia! Ao elaborar nossa proposta, estamos verificando divergência
entre os quantitativos apresentado no Termo de Referência e no Modelo de
Proposta. O que devemos considerar?” (transcrito conforme recebido).

Reposta: A tabela a ser levada em consideração será a constante do Anexo I -
Termo de Referência, que encontra-se no item 3.1., pois a mesma é a que se refere
ao quantitativo exato solicitado pelas Secretarias Municipais de Primavera do Leste -
MT, que é a que segue:

Cotação nº 107/2019 - Valor Médio
LOTE ÚNICO

Item Produto Qtde Anual Unidade R$ Unit R$ Total

01
47513 – ÓLEO DIESEL S10- Óleo
Combustível S10 394.300 L

02
52 –GASOLINA – Gasolina tipo comum
para veiculo automotivo 300.520 L

03
19314 – ÓLEO DIESEL – Óleo diesel
comum. 670.200 L

Descrição do Serviço Qtde Anual Unidade R$ Unit
Estimado

Valor Total Anual
estimado do Serviço
de Administração o
(Percentual médio do
Valor total estimado

2.67%

04

49077 - SERVIÇO DE
GERENCIAMENTO DE
COMBUSTÍVEL- Serviço de
gerenciamento de combustível via web
em rede de postos credenciados e PA –
postos avançados viam cartão
magnético ou chip. Com monitoramento
da frota com portal de transparência e
aplicativo para dispositivos Android e
IOS, controle de notas de empenho.
Sobre o valor estimado do combustível
baseado no preço médio do combustível
divulgado pela Agencia Nacional de
Petróleo - ANP

2.184 SERV

Valor Total Material + Serviço de Administração R$



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


