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Assunto

PP 010/2018 - Esclarecimento 01

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

ROGERIO <rogerio@consullex.com.br>

Cópia

<jhenifer@consullex.com.br> ,
<licitacao1@redesoldp.com.br> ,
<licitacao@ciapetro.com.br> ,
<rodrigoanesio@hotmail.com> ,
<licitacao@mdmclass.com.br>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

07.03.2018 16:39

Prezados
Seguem as respostas aos questionamentos logo abaixo das perguntas.

Atenciosamente,

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 05.03.2018 16:40, ROGERIO escreveu:

Boa tarde Sra. Pregoeira.
A empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, interessada em participar do Pregão
Presencial nº 10/2018, cujo objeto é registro de preços, pelo prazo de doze meses,
para aquisições de combustíveis, vem por meio desta solicitar os seguintes
esclarecimentos:
1- Como se trata de produto controlado pelo Governo e monopolizado, os preços são
sujeitos a aumentos de refinaria, desta forma indagamos:
1.1- Ocorrerá o reequilíbrio em razão de aumento de refinaria?
As revisões de preços são feitas na forma do disposto no edital no item 12.
1.2 – Existe Dotação Orçamentária?
Nenhum pedido é feito ao fornecedor sem prévio empenho, portanto sempre que
houver um pedido haverá dotação orçamentária para o respectivo pagamento.
Na própria Autorização de Fornecimento (AF) sairá impresso o número do empenho.

2- os pagamentos estão ocorrendo dentro do avençado em contrato?
Sim os pagamentos estão sendo feitos dentro do prazo avençado.

2.1- Em caso de inadimplemento no pagamento a administração fará a devida
correção monetária e juros? Os mesmos serão pagos junto com o principal?
Não temos histórico desta situação. Desde que a empresa entregue mediante
Autorização de Fornecimento (AF) já com empenho, e desde de que cumpridos os
trâmites para que a nota fiscal chegue à Contabilidade, atestada e com entrada pelo
almoxarifado não há entraves no processo.
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Ressaltamos que a empresa deverá entregar juntamente com a Nota Fiscal a cópia da
AF.
3- Os pagamentos poderão ser realizados em boletos bancários emitidos pela
contratada?
Atualmente o pagamento é feito por transferência bancária.
4- Para o fornecimento do combustível será necessário a instalação de equipamentos?
Não. O município dispõe de tanque próprio, com bomba.
4.1- Quais?
--4.2- Existe equipamento da administração?
Sim, existe.

O município dispõe de tanque próprio, com bomba.

4.3- Se não, qual empresa é a proprietária dos equipamentos?
--5- As entregas dos produtos poderão ser múltiplos de 5.000 de cada produto?
Atualmente os pedidos são de 5.000 ou 10.000 litros por pedido. Mas acredito que
esta é sim uma questão solucionável na execução.

6- Poderá o procurador munido de procuração assinar a proposta e as declarações,
desde que a procuração dê poderes para tal ato?
Sim, com a devida procuração é permitido.

Desde já agradeço pela atenção.

Atenciosamente.

Rogério Oliveira
Consultor
(11) 4993-8451
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