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Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO
ESCLARESCIMENTO Nº 001
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

Nos foi apresentado um pedido de esclarecimento via e-mail, ao Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2021, quanto a forma de entrega dos produtos, conforme segue abaixo:
DO PEDIDO:
Bom Dia
Venho solicitar esclarecimentos referente ao PE Registro de Preço 009/2021
Início da sessão pública: 08:30 horas do dia 09/09/2021 (HORÁRIO DE
BRASILIA)
Início da disputa de lance: 09:00 horas do dia 09/09/2021 (HORÁRIO DE
BRASILIA)
1)
Referente a entrega do produto, a Prefeitura tem a disponibilidade
de instarmos tanque para entrega a Granel ou será somente
abastecimento direto no veículo, ou seja temos que ter posto na cidade?
2)
Caso tenhamos a possibilidade de participar com entrega em
tanque instalado na prefeitura, qual o tamanho do tanque de cada
produto?
3)
Qual o fornecedor do contrato 2020/2021?
Somos distribuidores e temos várias filiais no Brasil inclusive a filial em XXXX,
conseguimos atender perfeitamente Prefeituras da Bahia, mas apenas por
entregas em reservatórios/tanques, temos condições de instalar tanque, bombas
e filtro em regime de comodato, mas a prefeitura precisa disponibilizar um
espaço para instalação dos mesmos, além de equipamento temos instalado em
algumas prefeituras sistema de gerenciamento do abastecimento.
Fico no aguardo para prepararmos nossa proposta.

DA RESPOSTA:
Conforme consta do edital no item 7.6.2, 7.6.3, 13.1 e do item 1.3 do termo de referência,
a empresa vencedora deverá fornecer o produto (combustíveis) através POSTO DE
COMBUSTÍVEL instalado no município de TEOFILANDIA –BA ou distante até 10km da sede deste
município, devidamente autorizado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, logo o município
não aceita a instalação de tanque para fornecimento a granel e sim somente através de posto
devidamente credenciado pela ANP e instalado no citado perímetro, conforme transcrito abaixo:
7.6.2 Alvará de funcionamento vigente (o posto deverá estar localizado
no raio de até 10km de distância da sede deste município);
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7.6.3 Apresentar a Licença Ambiental para Posto de Combustível emitida
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou outro órgão equivalente
da sede da licitante, devidamente vigente.
13. LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
13.1
O endereço para entrega dos itens será na sede do município de
TEOFILANDIA ou em postos distantes até 10km da sede deste município
(existem ao menos oito postos instalados no raio previsto, garantindo
assim o princípio da economicidade, competitividade e da
vantajosidade), em estabelecimento próprio devidamente registrado na
ANP e autorizado pelo município de forma diária (sete dias da semana)
das 06hs ate as 19hs conforme ordem de fornecimento.
ANEXO I
1.3 Poderão participar do presente certame as empresas que possuam
postos de combustíveis na sede do município de TEOFILANDIA ou postos
distantes até 10km da sede deste município, tendo em vista que existem
ao menos oito postos instalados no raio previsto, garantindo assim o
princípio da economicidade, competitividade e da vantajosidade para a
administração pública municipal.

Quanto aos fornecedores dos anos de 2020 e 2021 são: CANAAN DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA (2020) e PINHO RASO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA (2021).
Para conhecimentos de todos o presente esclarecimento será publicado no DOM e
inserido na aba Arquivos do sistema do BLL Compras onde ocorrerá a licitação
(www.bllcompras.com ).
Atenciosamente,
Teofilândia – BA, 01 de Setembro de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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