
 

 

 

 

AO ILUSTRE SENHOR PREGOEIRO CARLITO AGOSTINHO – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT 

 

 

 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

766987/2021 

 

 

 

 

 

BLITZ LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n. 11.487.974/0001-68, sediada na Rua Estevão de Mendonça 

, nº 704 , sala 7, bairro Popular,  Cuiabá – MT, neste ato representado por seu 

representante legal , vem  respeitosamente à presença de Vossa senhoria  solicitar 

ESCLARECIMENTO,  nos seguintes termos: 

 

1. O edital no item 2.3, dispõe  sobre a “DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR 

DE REFERÊNCIA”  e  estabelece que :  

 

a) Lote 1 -  a estimativa da quantidade do km mensal será 

aproximadamente de 55.110. 

 

No entanto, o edital não forneceu para nenhum lote  o 

mapeamento das rotas,  ficando impossibilitado a definição da quantidade de 

veículos a serem disponibilizados para a demanda, impactando de forma negativa 

a composição dos custos. 

  



 

 

 

2. Lote 2 -  A especificação do objeto , refere-se ao tipo de veículo intermunicipal ,  

com “ROTA ALTERNATIVA ATENDIMENTO ENTRE AS CIDADES DE VÁRZEA GRANDE 

E/OU CUIABÁ”. 

Ocorre que o veículo a ser disponibilizado, deverá ser 

obrigatoriamente o Rodoviário, no entanto, o valor  unitário de referência permanece o 

mesmo do lote 1, restando assim também  prejudicada a composição dos custos, vez que,  

cada tipo de veículo exige em sua composição de preços  características específicas para 

sua formação. 

 

Após análise da retificação do edital e considerando as “alterações” realizadas, 

podemos perceber que os valores unitários de referência permaneceram inalterados e 

inexequíveis , os   veículos exigidos são distintos em cada lote, e para a formação de 

preços não foram considerados as características específicas  de cada tipo,  dificultando a 

formação dos preços, levando em consideração também a não inclusão de fatores 

essenciais para formação de preços, como por exemplo: a  falta de mapeamento de rotas 

para definição da quantidade de veículos a serem utilizados para cada lote e o impacto 

quanto aumento do combustível. 

DIANTE DO EXPOSTO requer o acolhimento da presente para 

que se façam os esclarecimentos necessários. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2022. 

                    


