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Vitória, 24 de novembro de 2009. 
 
 
Pregão Presencial nº. 15/2009 – SJES - Processo nº 6.398/10/2009 – EOF 
 
Ref.: Esclarecimento 1. 

 
Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa interessada no 

certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da resposta respectiva. 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
1 – “Em relação ao item 11.4 do Edital, verificamos que a entrega dos cartões 

magnéticos deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Ressaltamos que o 
prazo médio necessário para entrega dos cartões magnéticos é de 10 dias, devido aos 
procedimentos de cadastramento do cliente, confecção e logística de entrega dos 
mesmos. Diante disso, entendemos que com um prazo de entrega dos cartões de 10 dias 
estaremos atendendo as necessidades deste órgão. Está correto nosso entendimento?”. 

 
RESPOSTA: 
 
O prazo de 05 (cinco) dias úteis somente começará a contar após o recebimento, 

pela Contratada, de ofício encaminhado pelo Gestor logo após a assinatura do Contrato. 
Este prazo pode ser prorrogado conforme subitem 3.1.3 do Edital e nada impede, ainda, 
que após a homologação do Certame a Empresa Vencedora entre em contato com o 
Gestor do Contrato através dos telefones apresentados no subitem 3.1.2 do Edital, para 
se manter informada a respeito de previsão de data para assinatura do Contrato, visando 
a adiantar a confecção dos cartões. Assim, entendemos que não há necessidade de 
alterar o prazo para entrega dos cartões. 

 
 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 
2 – “Conforme o item 8.11 do Edital, os valores dos combustíveis serão pagos 

com base na tabela mensal da ANP (Agência Nacional de Petróleo). As empresas de 
gerenciamento, usualmente adotam critério diferenciado para cobrança de combustíveis, 
ou seja, o preço à vista da bomba no momento do abastecimento. Neste moldes, a 
administração tem uma maior autonomia e vasta rede de postos credenciados aptos ao 
fornecimento do serviço. Ainda, quanto aos valores de combustíveis, os mesmos serão 
variáveis de acordo com cada estabelecimento, o qual é responsável pela precificação de 
seus produtos e a empresa Contratante poderá optar pelo posto que ofereça o melhor 
preço. Diante do exposto, entendemos que estaremos atendendo as necessidades deste 
órgão. Estamos corretos?”. 

 
RESPOSTA: 
 
A publicação, pela ANP, dos preços médios praticados no mercado ocoore no mês 

posterior àquele pesquisado. Assim, por exemplo, a tabela que se refere ao mês de 
outubro é publicada em novembro. Após a publicação da tabela será elaborada, por esta 
Seccional, uma planilha de preços de todo o combustível consumido no mês anterior, 
efetuando-se o pagamento do total de combustível consumido multiplicado pelo valor 
divulgado pela ANP para o município onde foi realizado o consumo. Assim, a 
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Administração se resguarda das variações do mercado, pagando o valor médio de 
mercado do combustível consumido, conforme determina o item 8.11 do Termo de 
Referência (Anexo I). 
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