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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista

Setor de Compras
Pregão Eletrônico - 041/2022

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

Ticket Soluções HDFGT S/A 03.506.307/0001-57 04/07/2022 -
12:51

Solicitação de
Esclarecimentos - Ticket Log

04/07/2022 - 14:39 AO
SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO
PREGÃO N.º 41/2022

A Ticket Soluções HDFGT S/A, CNPJ
03.506.307/0001-57, vem, através desta,
encaminhar solicitação de esclarecimentos ao
edital supramencionado, conforme segue abaixo:

01)A Prefeitura já utiliza o serviço de
gerenciamento de abastecimento? Em caso
positivo, qual o atual fornecedor e a respectiva
taxa de administração e/ou desconto??

02) Sobre o item 16.1 e 16.2, apresentação da
Nota Fiscal e emissão automática, informamos
que somos obrigados pela Lei Brasileira a
trabalharmos somente com a emissão de Nota
Fiscal Eletrônica. Assim, buscando maior agilidade
e facilidade na entrega de nossos documentos
fiscais aos nossos clientes, ao final de cada
faturamento, disponibilizamos a NF-e através de
link de acesso dentro da ferramenta de
gerenciamento, inclusive com envio de e-mail
automático comunicando a liberação do arquivo.
Assim, basta o Gestor da Frota e/ou Funcionário
Responsável pelo pagamento acessar a Nota
Fiscal Eletrônica. Desta forma, entendemos que
atenderemos às necessidades do edital e do
órgão. Estamos corretos?

Ainda, informamos que o sistema de
gerenciamento é atualizado REAL TIME, gerando
relatórios full time para o Gestor da Frota. Assim, o
Gestor poderá acompanhar diariamente o que
será faturado, com a emissão da nota fiscal
eletrônica sempre automática, sendo que, em
caso de discordância, poderá o Cliente devolver a
NF-e, ficando a critério da Contratada o ônus pela
demora no pagamento até reajuste da Nota Fiscal
contestada

03) Sobre o valor estimado dessa contratação,
temos a esclarecer o seguinte:
Considerando o quantitativo disposto no item
OBJETO, do Termo de Referência, multiplicado
pelo valor médio do combustível atualizado na
região temos o total em reais para 12 meses no
valor de R$ 7.162.883,45, conforme quadro
abaixo:
TIPO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO TOTAL
gasolina comum 684.002,57 7,380

R$ 5.047.938,97
diesel comum 98938,64 7,690

R$ 760.838,14
diesel s10 171623,11 7,890 R$
1.354.106,34

TOTAL GERAL
R$ 7.162.883,45

MESES 12
TOTAL MENSAL

R$ 596.906,95

Porém, o item VALOR REFERENCIA E FORMA
DE PAGAMENTO, do Termo de Referencia,
menciona o valor de R$ 954.564,32. Assim,
questionamos:

a) O quantitativo informado no Objeto,
do Termo de Referência está correto?
b) Caso positivo, devemos considerar o
valor de R$ 7.162.883,45 como estimado para
essa contratação ou outro valor?
c) Sendo outro valor, qual seria ele?

Resposta: Em resposta ao seu questionamento segue abaixo:
1. Sim, conforme Pregão eletronico 010/2021da Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista, disponivel no portal de compras publicas.
2. Sim, correto.
3. O valor mencionado como estimativa anual está definido em reais e não em litros. O valor estimado para contratação baseado no ano anterior é de R$ 954.564,32


