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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista
Secretaria Municipal de Fazenda

Setor de Compras

Registro de Preços Eletrônico 005/2021
Data Assunto Situação Questionamento

26/02/2021 - 10:45 Nossa forma de entrega Vale Gás -
Pregão Eletrônico nº 005/2021

01/03/2021 - 13:19 Boa Tarde ! SETOR DE LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº
005/2021  FORMA DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO PARA AS
RECARGAS DE P-45 QUILOS  e P-13 QUILOS.   
Senhor(a) Pregoeiro(a)  e a equipe de apoio da Comissão Permanente de
Licitação, nossa dúvida e esclarecimento com referência ao edital ao qual
este orgão irá realizar a abertura de uma licitação. A nossa forma de
operacionalização ,conforme em anexo da entrega das cargas de gás GLP,
refere-se através da utilização do sistema de vale gás Ultragaz de P-02; P-
05; P-13; P-20; e P-45 kg onde nossa empresa, após receber a Nota de
Empenho, emite e envia para o Órgão a Nota Fiscal junto com os vale gás
Ultragaz. O órgão, em posse destes vales, liga diretamente para a revenda
Ultragaz na Cidade ou para o telefone 0800 que consta atrás do vale gas e
faz a troca dos mesmos pela respectiva carga de gás com a revenda. Está
forma de entrega faz com que as entregas sejam mais rápidas e ágeis para
este Órgão.  A NOTA FISCAL SOMENTE SERÁ ENCAMINHADA PARA
PAGAMENTO APÓS TODOS OS VALES GÁS ULTRAGAZ SEREM
TROCADOS PELO OBJETO LICITADO ( CARGA DE GÁS ) , POIS ESTA É
SOMENTE A MERA FORMA DE OPERACIONALIZAR COM AGILIDADE A
ENTREGA DO PRODUTO.  Nossa dúvida e esclarecimento é saber se este
Órgão aceita ou não a nossa forma de operacionalização através do sistema
de vale gás, reiterando que esta maneira não altera em nada o objeto licitado
que consiste na entrega das cargas de gás GLP. O intuito desta operação
baseia-se na maior agilidade e rapidez para a entrega das cargas de gás.

Resposta: Em resposta ao seu Pedido de Esclarecimento, informamos que não adotamos como forma de entrega o “Vale gás”, sendo que a entrega deverá ser realizada de
acordo com o edital.
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