E S C L A R E C I M E N T O Nº 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2.898/2018
Pregão Eletrônico nº 40/2018
OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis da frota do SAAE.
Pergunta 01:
Levando em consideração que as empresas de gerenciamento não têm
controle sobre os preços dos combustíveis e demais produtos
cobrados na rede credenciada, mas somente sobre a taxa de
administração, informamos que o Edital não traz subsídios para
elaboração da proposta comercial.
Uma vez que o modelo de proposta, que é base para cadastro do
valor da disputa do sistema BEC, exige que seja informado, além da
taxa de administração, o valor unitário e total os combustíveis,
óleos e demais itens, é necessário que a administração forneça os
valores a serem utilizados, visto que a disputa tem como interesse
a contratação pela menor taxa de administração e consequentemente
o menor valor.
Caso não seja informado, as licitantes usarão estimativas com base
em registros ou consultas particulares, o que ocasionará que cada
empresa informe um valor diferente para cada item e
consequentemente os valores de proposta serão discrepantes entre
si. Aproveitamos para salientar que esta empresa já participou de
inúmeras licitações nestes moldes que não informavam tais valores
e em todos os certames houveram discussões acerca do assunto,
gerando atrasos e muitas das vezes recursos.
Sendo assim, solicitamos que sejam informados os valores unitários
de cada item informado no modelo de proposta/termo de referência
(combustíveis, lavagens, óleos, etc.) ou que seja informado o
valor estimado para a contratação e retificado o modelo de
proposta de modo que no mesmo deva ser informado apenas o valor
estimado para a contratação acrescido/decrescido da taxa de
administração.

Resposta 01:
Considerando o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa
Trivale Administração LTDA., entende esta Assessoria Técnica que
os licitantes deverão utilizar como base para a disputa os valores
unitários (por litro) de Gasolina, Etanol e Óleo Diesel constante
da Tabela de Preços ANP, conforme item 16.7 do Termo de
Referência.
Ressalte-se que os valores unitários constantes do quadro abaixo
foram
obtidos
no
site
da
ANP,
em
21/05/2018
(http://anp.gov.br/preco/), cuja pesquisa de preços foi realizada
nos postos localizados na cidade de Sorocaba-SP, válidos para o
período de 13/05/2018 a 19/05/2018.

UNIDADE

QTDE TOTAL
ESTIMADA
(para 12 meses)

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

Gasolina
Comum

Litros

240.000

R$ 4,05

Etanol

Litros

110.000

R$ 2,56

Óleo Diesel

Litros

430.000

R$ 3,51

TIPO DE
COMBUSTÍVEL

VALOR TOTAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 12 MESES

PREÇO TOTAL
(para 12
meses)
(R$)
R$
972.000,00
R$
281.600,00
R$
1.509.300,00
R$
2.762.900,00

Pergunta 02:
Podemos afirmar que a frota atual do SAAE de Sorocaba gira em
torno de 340 veículos? estamos corretos?
Resposta 02:
Nossa frota é composta pelos seguintes tipos de veículos:
48 (un.) Veículos porte pequeno (passeio) - gasolina/flex
31 (un.) Veículos porte médio - gasolina/flex/diesel
53 (un.) Veículos porte grande (caminhões) - diesel
13 (un.) Máquinas - diesel
23 (un.) Veículos porte pequeno (passeio) LOCADOS - Flex
TOTAL = 168
Sorocaba, 21 de maio de 2018.

Janaína Soler Cavalcanti
Pregoeira

