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Esclarecimentos - Processo 12/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Requerimento

Criado em Texto

27/05/2021 16:01
A Prefeitura tem ou já teve fornecedor para o objeto ora licitado? Em caso, afirma�vo, qual é a empresa e a taxa de
administração pra�cada?

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA -
00604122000197

licitacoes@valecard.com.br / (34) 3293-2291

Resposta

Criado
em

Texto

28/05/2021
13:02

Resposta Questão 1. Sim, POSTO LEBLON LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 97.550.180/0001-17, é a atual responsável pelo
fornecimento de combus�vel e com a implantação e a operação de sistema informa�zado e integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio de
cartão micro processado (com chip ou magné�co), sem taxa de administração a esta administração.



07/06/2021 Esclarecimentos 12/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - BLLCOMPRAS

https://bllcompras.com/Process/ProcessClarifyReport?param1=%5Bgkz%5DIkKpjwM45jpFxd2X_D2Tnwzo8C686OQQwO39P5JXMBCoLLnlKZJ6NI7SUU5OXubzJqLI2Z%2FTHmv007A_l9npJKK%2F8ve4ZoW5m_4… 2/3

Requerimento

Criado
em

Texto

02/06/2021
13:02

OBJETO 2. DO OBJETO, QUANTIDADE E CUSTO ESTIMADO 2.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimen�cios: carnes,
hor�fru�granjeiros e estocáveis, leites, água e Suplementos Alimentares, para atender as necessidades das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Assistência Social e Saúde do Município Várzea Grande/MT. ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que seja um equívoco ao mencionar gêneros
alimen�cios, pois o objeto do presente processo se trata de Gerenciamento de Abastecimento. Estamos certos do entendimento? CLÁUSULA TERCEIRA – DO
PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. DO VALOR GLOBAL 3.1.5. O percentual de desconto incidirá sobre os preços médios dos combus�veis estabelecidos
pela ANP – Agência Nacional de Petróleo para os diversos �pos de combus�veis, por município, disponíveis no endereço eletrônico: www.anp.gov.br;
Esclarecimento ao Pregoeiro: Disponibilizaremos no sistema tecnológico todos os mecanismos necessários para que o Gestor da Frota da Contratante
parametrize os valores máximos dos combus�veis que os veículos poderão abastecer, de acordo com a média dos preços pra�cados no mercado, assim como
relatórios e módulo exclusivo para acompanhamento dos valores dos combus�veis pra�cados. Desta maneira o Gestor poderá indicar aos condutores os
estabelecimentos que estão pra�cando os preços médios, sendo que o faturamento deverá ser preço de bomba. Desta maneira, estamos corretos no
entendimento?

NEO
CONSULTO
RIA E
ADMINISTR
AÇÃO DE
BENEFICIOS
EIRELI -
251657490
00110

licitacao@neofacilidades.com.br / (11) 3631-7730

Resposta

Criado
em

Texto

07/06/2021
12:03

1º esclarecimento: Trata-se de erro material já saneado através da publicação da 1ª errata já anexada a plataforma 2º esclarecimento: Não estão corretos
quanto ao entendimento, tendo em vista que o fechamento mensal de consumo do combus�vel será realizado após a divulgação da tabela de preços da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), para posterior autorização da emissão da Nota Fiscal, aplicando-se o percentual de desconto homologado em Ata sobre
os preços médios dos combus�veis estabelecidos pela ANP – Agência Nacional de Petróleo para os diversos �pos de combus�veis. Cabe informar que, a
Contratada deverá manter no mínimo 02 (dois) postos credenciados de abastecimento de combus�veis, sendo que, pelo menos um posto esteja posicionado
à distância, considerado o percurso por via de acesso regular mais próximo, de até 10 (dez) km de distância do endereço da Prefeitura de Várzea Grande –
Endereço: Avenida Castelo Branco N. 2.500 Água Limpa, CEP: 78.125-700 - Várzea Grande/MT.



07/06/2021 Esclarecimentos 12/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - BLLCOMPRAS

https://bllcompras.com/Process/ProcessClarifyReport?param1=%5Bgkz%5DIkKpjwM45jpFxd2X_D2Tnwzo8C686OQQwO39P5JXMBCoLLnlKZJ6NI7SUU5OXubzJqLI2Z%2FTHmv007A_l9npJKK%2F8ve4ZoW5m_4… 3/3

Requerimento

Criado em Texto

02/06/2021
13:03

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA EM CASO DE ATRASO DE PAGAMENTO ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em caso de atraso nos pagamento, quais os índices
financeiros que serão adotados como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efe�vo pagamento? FORNECIMENTO DE LISTAGEM ATUALIZADA DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 3.7. Informar, por escrito,
sempre que credenciar ou descredenciar postos; ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: A listagem atualizada de nossos estabelecimentos credenciados estará
sempre disponível em nosso sistema web fornecido a contratante, podendo ser acessada por condutores e gestores a qualquer momento u�lizando
celulares, notebooks e afins. Sendo assim, atenderemos o solicitado no item 3.7?

NEO
CONSULTORIA
E
ADMINISTRAÇ
ÃO DE
BENEFICIOS
EIRELI -
25165749000
110

licitacao@neofacilidades.com.br / (11) 3631-7730

Resposta

Criado
em

Texto

07/06/2021
12:04

3º esclarecimento: O pagamento decorrerá por meio da média mensal do município de Várzea Grande/MT divulgado pela Agência Nacional de Petróleo
(ANP) disponível no site www.anp.gov.br. 4º esclarecimento: Sim, A listagem atualizada dos estabelecimentos credenciados poderá ser disponibilizada via
sistema web fornecido pela contratante.

Requerimento

Criado em Texto

02/06/2021 16:53 É necessária a disponibilização de postos fluviais para embarcações?

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00604122000197 licitacoes@valecard.com.br / (34) 3293-2291

Resposta

Criado em Texto

07/06/2021 12:04 5º esclarecimento: Não, uma vez que o termo de referência não menciona tal necessidade.


