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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 
009/2020 - Registro de preços para futuras e eventuais contratações, de empresa 
distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de combustíveis automotivos para o 
fornecimento contínuo e fracionado de Gasolina Comum tipo C, Etanol Hidratado 
Combustível, Óleo Diesel B S500, Óleo Diesel B S10, para os veículos da frota da 
Administração Pública Municipal.  

 
1º QUESTIONAMENTO: 
O objeto desta licitação, já é prestado por alguma empresa? Se sim, qual a empresa e qual a 
taxa de administração atualmente praticada? 
RESPOSTA: 
Não, e esta Licitação não é para este tipo de abastecimento através de Cartão. 
O abastecimento será realizado nas dependências do posto de combustível da 
CONTRATADA, que deverá estar localizado no município de Contagem 
 
2º QUESTIONAMENTO: 
Será aceita taxa zero? 
RESPOSTA: 
Esta Licitação é para abastecimento no posto físico na bomba de combustível e NÃO será 
aceito Taxa zero. 
  
3º QUESTIONAMENTO: 
Qual a taxa máxima admitida para o certame? 
RESPOSTA: 
Não existira taxa neste Certame 
  
4º QUESTIONAMENTO: 
Qual o valor total estimado desta licitação? 
RESPOSTA: 
Não temos como estimar, pois vai depender dos preços via tabela ANP e o preço praticado 
será do mês anterior ao abastecimento e sempre vai variar. 
  
5º QUESTIONAMENTO: 
Registro de preços para futuras e eventuais contratações, de empresa 
distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de combustíveis automotivos para 
o fornecimento contínuo e fracionado de Gasolina Comum tipo C, Etanol Hidratado 
Combustível, Óleo Diesel B S500, Óleo Diesel B S10.  
Tendo em vista o objeto licitado podemos considerando que a empresa Contratada pode 
exercer a atividade de Gerenciamento de frota por meio de cartões magnéticos ou micro 
processados? 
RESPOSTA: 



Não, os abastecimento dos combustíveis serão diários e fracionados in loco, via bomba 
através de Guias de Abastecimento geradas pelo DITRAM Diretoria de Transportes.  
 
6º QUESTIONAMENTO: 
Solicitamos a relação da atual frota para fins de cadastro e fornecimento dos cartões. 
RESPOSTA: 
Os veículos que serão abastecidos são os que compõe a frota do Município de Contagem, 
Frota própria, locada e conveniadas. 
 
 7º QUESTIONAMENTO: 
Para efeito de medição e fechamento, entendemos que a CONTRATADA deverá considerar 
qual tipo de faturamento, já as condições apresentadas no edital e no termo de referência 
divergem. 
RESPOSTA: 
A medição para fins de pagamento será realizada mensalmente, em 03 (três) vezes no 
mês, sendo:  
 A primeira medição todo dia 15 (quinze); devendo a Nota Fiscal ser entregue 

obrigatoriamente a CONTRATANTE, todo dia 18 (dezoito), ou no próximo dia útil 

subsequente do mês vigente; 

A segunda medição no dia 25 (vinte cinco) devendo a Nota Fiscal ser entregue 

obrigatoriamente a CONTRATANTE, todo dia 28 (vinte e oito), ou no próximo dia útil 

subsequente do mês vigente; 

A terceira medição no último dia do mês, sendo este considerado o dia 28 (vinte e oito), 30 

(trinta) ou 31 (trinta e um), de acordo com o mês vigente, devendo a Nota Fiscal ser 

entregue obrigatoriamente a CONTRATANTE, todo dia 02 (dois) do mês ou no próximo dia 

útil subsequente, posterior ao fechamento. 

8º QUESTIONAMENTO 
8.1.1. Para efeito de apuração do valor do litro combustível durante a execução do objeto 
deste Termo de Contrato, levar-se em consideração o preço médio mensal repassado ao 
consumidor no mês anterior ao da compra, no qual será aplicado o percentual de desconto 
registrado, chegando então ao preço do litro que deverá ser praticado na bomba durante o 
mês vigente na contratação, conforme descrito no Termo de Referência, anexo do Edital. 
Disponibilizaremos no sistema tecnológico todos os mecanismos necessários para que o 
Gestor da Frota da Contratante parametrize os valores máximos dos combustíveis que os 
veículos poderão abastecer, de acordo com a média dos preços praticados no mercado, 
assim como relatórios e módulo exclusivo para acompanhamento dos valores dos 
combustíveis praticados. Desta maneira o Gestor poderá indicar aos condutores os 
estabelecimentos que estão praticando os preços médios, sendo que o faturamento deverá 
ser preço à vista de bomba. Desta maneira, estamos corretos no entendimento? 
RESPOSTA: 
O preço máximo mensal dos combustíveis do município de Contagem repassado ao 
consumidor é divulgado pela ANP do Município de Contagem, por meio da tabela 
constante dos endereços eletrônicos: 



http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Mensal_Index.asp ou 
http://www.anp.gov.br. 

 
A proposta vencedora será a que apresentar o maior desconto sobre o preço médio 
mensal dos combustíveis considerando a tabela de consumo mensal ao mês anterior da 
Tabela de Preços da ANP do Município de Contagem, divulgado pela Agência Nacional de 
Petróleo 
  
9º QUESTIONAMENTO: 
Para toda a fase de implantação da prestação de serviços de gerenciamento de 
abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado, entendemos que o início 
do relacionamento entre contratante e contratada, se iniciam após assinatura do contrato. A 
implantação sistêmica contempla as seguintes etapas: criação do banco de dados, cadastro 
de veículos, condutores e informações financeiras encaminhados pela CONTRATANTE, 
treinamento remoto dos gestores, entrega de cartões magnéticos e demais processos 
pertinentes à implantação. 
Desta maneira, estamos corretos no entendimento de que será disponibilizado a Contratada 
o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contatos do envio dos dados da contratante, para 
finalização de todas as fases de implantação da prestação desses serviços? 
RESPOSTA: 
Os abastecimentos deverão ser imediatos via bomba, logo após a assinatura do contrato.   

 

Contagem, 30/03/2020. 

 

Equipe de Pregões 
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