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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/0002-PG 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E LAVAGEM DA FROTA 
DE VEÍCULOS DO REGIONAL PARÁ. 

ADENDO Nº II – 27/04/2016 
ESCLARECIMENTOS E NOVA DATA DE ABERTURA 

 

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 

 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 

Esclarecimento 1: O edital do certame supra, não dá conta de especificar qual a 
dotação orçamentária para o contrato, tampouco o valor específico da contratação, 
limitando-se apenas a apresentar no anexo I do instrumento convocatório a informar 
os veículos e o quantitativo estimado de lavagens, sem nenhum quantitativo 
monetário que possibilite apresentação de proposta. Dessa forma, solicitamos seja 
fornecido qual o orçamento estimado para a presente contratação. 
 

Resposta: Informamos que o valor estimado mensal é de R$ 23.823,95, e anual é 
de R$ 285.887,40. 
 

Esclarecimento 2: No tocante à taxa de administração a ser apresentada na 
proposta, igualmente o edital se apresenta omisso no ponto. Questionamos qual será 
a taxa máxima permitida, se haverá possibilidade de apresentação de taxa zero (sem 
cobrança) ou taxa negativa (desconto)?? 
 

Resposta: A licitante poderá apresentar tanto a taxa zero, como a taxa negativa. 
 

Esclarecimento 3: O SESC-PA já utiliza o serviço de gerenciamento de frotas para 
combustíveis? Qual a taxa atual e o fornecedor? 
 

Resposta: O Sesc Pará não utiliza atualmente o gerenciamento de frotas para 
combustíveis. 
 

Esclarecimento 4: Conforme mencionado nos itens 1, 3.2.12, 3.2.14, 3.2.15. 
Questiono, estão licitando as duas modalidades cartão e bilhete impresso? 
 

Resposta: O bilhete impresso só será utilizados nos municípios onde não houver 
credenciados que aceitem cartões magnéticos.  
 
Informamos que a nova data para abertura da sessão será no dia 
02/05/2016 (segunda-feira) às 10h. 
 
 

 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais 
esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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