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ESCLARECIMENTO 2 

Local: Porto Alegre 
Data: 11/02/2014 

Ref. PREGÃO 007/2014 

 

DE: Comissão de Licitação 
PARA: Os Licitantes 

Informamos a todos os licitantes interessados no PR 007/2014 as seguintes 
solicitações de esclarecimentos solicitadas por e-mail nos dia 07 e 10 de fevereiro de 
2014: 

 

Pergunta 01: O Edital se refere apenas a Unidade de Porto Alegre. Nosso 
entendimento está correto? 

 

Resposta 01:. Não, a frota do SEBRAE/RS está distribuída em todo o Rio Grande do 
Sul, e o abastecimento e demais serviços solicitados no objeto, poderão ocorrer em 
qualquer uma das localidades informadas na tabela do item 3.4 do Termo de 
Referência. 

 

Pergunta 02: Tendo em vista que os postos não utilizam mais o sistema de lavagem, 
poderia ser fornecido este serviço em empresas do ramo pertinente, como lava car? 
 

Resposta 02: Sim. 

 

Pergunta 03: O sistema de lavagem será fornecido apenas em Porto Alegre, tendo 
em vista que os veículos da frota estão alocados na mesma. Nosso entendimento está 
correto?  
 

Resposta 03: Não, conforme resposta número um. 

 

Pergunta 04: No item 3.5 do termo de referência consta o valor máximo da fatura, 
porém na escrita está com valor diferente. Qual seria o valor correto? 

 

Resposta 04: Valor correto: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 
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Pergunta 05: Quanto às obrigações, favor esclarecer o item 6.1. A relação de 
estabelecimentos deverá ser impressa (110 cópias)? Contando que a lista do Banrisul 
possui mais de 100 páginas teríamos que imprimir 110 cópias dessa lista, ou poderia 
ser enviada em formato digital, por e-mail? 

 

Resposta 05: Deverá ser entregue impressa, podendo ser frente e verso ou até 
mesmo com fonte reduzida (tamanho 8), de modo que se mantenha legível aos 
usuários. 

 

Demais informações permanecem inalteradas. 

Atenciosamente. 

  

ASSINADO ORIGINAL 

 

Renata Brito Thiesen Camara 

Pregoeira  

 

Vanessa da Costa Marques               Bruno Boose Maduell                       

Membro da Comissão                                              Membro da Comissão Técnica  

 

 


