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Assunto

Re: Questionamento PR/12/2017

De

Lucas Rocha de Freitas <lucas.freitas@valecard.com.br>

Para

licitacao <licitacao@saomateus.es.gov.br>

Data

19.05.2017 17:19
<2143511927.30095670.1495225129173.JavaMail.zimbra@valecard.com.br>

Boa Tarde,
Reforçamento o pedido de resposta dos esclarecimentos anteriores e aproveitamos para inserir mais um esclarecimento para o
pregão em questão.
Esclarecimento 1  Preços ANP.

De acordo com o item 3.2 do termo de referência "a licitante deverá apresentar desconto
fico para o item, para o período do contrato, sobre o preço divulgado mensalmente pelo
site da ANP" visto que o objeto licitado, é fornecido através de sistema online de auto
gestão, onde fica a cargo do gestor do contrato monitorar todo o procedimento, as empresas do
mercado apenas capturam as informações de abastecimento e disponibilizam no sistema para que a contratante tenha uma gestão
das despesas. Desta forma as empresas não possuem gerência sobre os postos credenciados afim de determinar qual o preço deve
ser praticado para cada combustível, além do que não existe nenhuma legislação que obrigue os postos a praticarem os preços
divulgados pela ANP, mesmo porque tais preços não são reais pois são médias feitas com pesquisas em alguns postos dentro de
cada cidade. O preço divulgado pela ANP não é a realidade praticada pelos postos e por isso as empresas do segmento de gestão
de frota não conseguem assumir a responsabilidade dos preços que serão praticados. Nos contratos que temos com os
estabelecimentos existe a obrigatoriedade que o preço a ser praticado é o da bomba no dia do abastecimento. Nosso sistema
permite que o gestor da frota parametrize o valor máximo e o mínimo que os veículos conseguem abastecer nos postos
credenciados e desta forma faz o controle para que utilizem o menor preço.

desta forma estamos atendo ao

pedido no item em questão?
Certo de sua resposta ficamos no aguardo.
Atenciosamente
Lucas Freitas
Analista de Mercado Público

De: "Lucas Rocha de Freitas" <lucas.freitas@valecard.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@saomateus.es.gov.br>
Enviadas: Quintafeira, 18 de maio de 2017 9:42:35
Assunto: Re: Questionamento PR/12/2017
Bom Dia,
Venho por meio deste em nome da empresa Trivale Administração LTDA, registrada no CNPJ 00.604.122/000197, solicitar
esclarecimentos referente ao pregão presencial 12/2017
Esclarecimento 1  Apresentação de rede credenciada.
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De acordo com a o item 14.1.5, onde o edital menciona a rede credenciada exigida pelo órgão, porem questionamos o prazo
para apresentação da mesma junto ao órgão?
Esclarecimento 2  Relação de veículos.
Visto que o edital não menciona a relação de veículos da prefeitura, favor enviar ou disponibilizar local para identificação da
referida lista com modelo e quantidades dos veículos da atual frota.
Esclarecimento 3  Cartões.
Solicitamos informar qual a quantidade de cartões deverá ser emitida para a prefeitura.
Atenciosamente
Lucas Freitas
Analista de Mercado Público

https://webmailseguro.com.br/saomateus.es.gov.br/?_task=mail&_action=print&_uid=23617&_mbox=INBOX

2/2

