CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3123-2800

NOTA DE ESCLARECIMENTO
REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, destinado à REGISTRO DE PREÇOS
para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração
e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de veículos oficiais do
CISPAR, com cartão com chip, em redes de postos credenciados, de acordo com as
quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência”.
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 01/2021
Considerando os pedidos de esclarecimento da empresa, o pregoeiro do certame, apresenta
as respostas ao pedido, conforme segue:
ESCLARECIMENTO 01
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: No item 3.3. do Termo de Referência é
mencionado o valor estimado de R$38.779,51 que diverge da somatória dos valores
informados da própria tabela, com o valor anual de R$ 38.449,51. Podemos entender o
valor R$ 38.449,51/anual como referencial correto?
Resposta: Conforme aviso de Errata 1, divulgado em nosso site, foi divulgado a
principio a litragem errada do item gasolina comum e aditivada, corrigido a litragem e
os valores estimados mantenha-se o valor de R$ 38.779,51.
ESCLARECIMENTO 02
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Conforme valor estimado de R$38.779,51,
entendemos que a Taxa máxima da administração POSITIVA de 2,00% (Dois virgula zero
por cento), vai ser adicionada sobre o valor global, sendo então o valor estimado de
R$38.779,51 + a taxa da administração de R$775,59, totalizando VALOR GLOBAL COM A
TAXA DE ADMISNITRAÇÂO para contratação de R$39.555,10. Estamos correto em nosso
entendimento?
Exemplo 01: TAXA POSITIVA
Valor Estimado = R$38.779,51
TAXA de 2,00% (Dois por cento positivo)
Valor com a Taxa = R$39.555,10
Exemplo 02: TAXA NEGATIVA
VALOR Estimado = R$38.779,51
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TAXA de (-2,00%) (Dois por cento Negativo)
Valor com a Taxa = R$38.003,92
Resposta: Não. Conforme o item 3.1 do TR, 2% é o percentual mínimo de DESCONTO
admitido sobre o valor de R$38.779,51. Ou seja, MAIOR DESCONTO sobre o valor de
R$38.779,51, para maior clareza, como o exemplo 2:
R$38.779,51
2% de desconto = R$38.003,92.
Como no item 7.8 do edital os lances serão de 0,5% de DESCONTO.
Ou seja, os participantes darão lances de 0,5% para desconto sobre o valor de referencia
estimado, e o valor mínimo de desconto aceitável será de 2,00%.
ESCLARECIMENTO 03
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Será admitida oferta de taxa negativa?
Resposta: Não, os participantes darão lances de 0,5% para desconto sobre o valor de
referencia estimado, e o valor mínimo de desconto aceitável será de 2,00%, esta
porcentagem será descontada do valor estimado.
ESCLARECIMENTO 04
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Será admitida oferta de taxa zero?
Resposta: Valor mínimo de desconto aceitável será de 2%.

ESCLARECIMENTO 05
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Os serviços, objeto desta licitação, já eram
prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual a empresa que presta os serviços e
qual a taxa de administração atualmente praticada?
Resposta: Não.
ESCLARECIMENTO 06
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Considerando que a distância de 80 km entre
postos pode ser considerada excessiva e passível de impugnação, haja vista que um veículo
com tanque cheio percorrem em média a distância de 400 km e visando a ampliação da
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competitividade do certame e a busca da melhor proposta para o orgão, podemos considerar a
distância de 250 km entre postos ao invés de 80 km como descrito no item em comento?
Resposta: Sim, a distancia de 80km foi estipulada visto que nossos veículos as vezes
podem passar dias em viagens por diversas regiões do Paraná. Este quesito não será
motivo de desclassificação caso não haja postos a cada 80km, visto que caso haja
necessidade de credenciamento de novos postos o contratante irá solicitar para a
contratada.
ESCLARECIMENTO 07
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em relação ao subitem 3.2, quais são as
especificações dos Geradores (Capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?
Resposta: STEMAC MODELO GTA 250 litros – Forma de abastecimento é através de
galões específicos para combustíveis que serão abastecidos nos postos.

Maringá, 13 de janeiro de 2021.

__________________________________
Pedro Gabriel Grecco
Pregoeiro do CISPAR

