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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 02/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 02/2021, 

instaurado na modalidade pregão presencial nº 02/2021, cujo objeto é o gerenciamento, controle e 

aquisição de combustível, torna público aos interessados as respostas aos questionamentos formulados, 

valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: O sistema tecnológico fornecido pela Contratada permite que o condutor formule sua senha 

pessoal no momento do primeiro abastecimento, tendo mais segurança em seu uso e sendo 

intransferível. Desta maneira, atenderemos ao item mencionado acima? 

 

Resposta: Tendo em vista que as senhas são de caráter pessoal, a mesma não deve ser divulgada para 

conhecimento de outras pessoas a não ser o próprio usuário. 

 

2. Pergunta: Tendo em vista a grande extensão territorial do País, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

se torna muitas vezes inexequível para o comparecimento presencial. Sendo assim, sempre que 

solicitado o comparecimento e não ser possível o cumprimento do prazo em comento devido a 

questões de logística, será apresentado à contratante uma justificativa e o preposto comparecerá no 

menor prazo possível perante à Contratante. Desta maneira estamos corretos de que atenderemos ao 

subitem 1.14? 

 

Resposta: Pela situação que estamos vivendo e a extensão territorial das prestadoras de serviços, o 

prazo pode ser estendido para 48 horas. 

 

3. Pergunta: Entendemos que, conforme o momento que estamos vivenciando uma pandemia referente 

ao COVID19/SARS-CoV, corona vírus, sugerimos que o treinamento inaugural citado no subitem 4.4 

do Edital, seja feito de maneira remota. Desta forma atenderemos a solicitação? 

 

Resposta: O treinamento poderá ser realizado por meios de via remoto. 

 

4. Pergunta: No item 2.10 do termo de referência é mencionado um total de 31 veículos entre os 

oficiais e locados, que diverge do valor informado no item 6.1 do mesmo termo de referência que 

indica um total de 15 veículos. Qual é o quantitativo correto de veículos da frota que irão utilizar os 

serviços de abastecimento? 

 

Resposta: O quantitativo do item 2.10 do edital está equivocado. A quantidade correta de veículos 

para esta prestação de serviços é: 14(quatorze) veículos a gasolina e 1 (um) veículo a diesel S10, num 

total de 15 (quinze) veículos. 

 

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

Sete Lagoas, 2ª feira, 1º de fevereiro de 2021. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


