
CRQ-12 Licitações <licitacoes@crq12.org.br>

Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2019
2 mensagens

Jardel Boneli <jardel.boneli@primebeneficios.com.br> 18 de junho de 2019 08:55
Para: CRQ-12 Licitações <licitacoes@crq12.org.br>
Cc: Andre Lima <andre.lima@primebeneficios.com.br>, Genival De Oliveira Luz
<genival.oliveira@primebeneficios.com.br>, Leonardo Sene <Leonardo.sene@primebeneficios.com.br>, Rafael de
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A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, interessada na participação no
Pregão Eletrônico nº 003/2019, solicita a esta comissão os esclarecimentos acerca do edital, os quais seguem:

O presente objeto é fornecido ao CRQ-XII atualmente? Se sim, qual empresa presta os serviços e se
possível, qual a taxa atualmente praticada?
R:

1. 

Atualmente a frota de veículos do SENAC-DF possui veículos em garantia de fábrica? Se sim, quais as
marcas e modelos e as cidades onde deverá haver rede credenciada para este tipo de atendimento?
R:

2. 

Entendemos que a declaração de rede credenciada nas cidades elencadas no item 12 do anexo I – Termo
de Referência deverá ser apresentada no ato da habilitação no certame, e, caso haja necessidade de
complementação desta rede, comprovar formalmente, em até 40 (quarenta) dias após o início do contrato,
que possui as quantidades relacionadas, de estabelecimentos e postos de combustíveis credenciados
aptos a executar o objeto no Estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Estamos corretos no
entendimento?
R:

3. 

Att.
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Bom dia,

Abaixo disponibilizamos respostas aos vossos questionamentos:

O presente objeto é fornecido ao CRQ-XII atualmente? Se sim, qual empresa presta os serviços e se possível, qual a taxa

atualmente praticada?

R: O serviço não é fornecido por nenhuma empresa atualmente.

1. 

Atualmente a frota de veículos do SENAC-DF possui veículos em garantia de fábrica? Se sim, quais as marcas e modelos e as

cidades onde deverá haver rede credenciada para este tipo de atendimento?

R: Considerando-se que a pergunta está sendo direcionado ao CRQ-XII, informo que possui 1 veículo, ano 2018, da

marca Renaut Kwid que está em garantia de fábrica. Deverá haver rede credenciada para atendimento desse veículo

apenas na cidade de Goiânia.

2. 

Entendemos que a declaração de rede credenciada nas cidades elencadas no item 12 do anexo I – Termo de Referência deverá

ser apresentada no ato da habilitação no certame, e, caso haja necessidade de complementação desta rede, comprovar

formalmente, em até 40 (quarenta) dias após o início do contrato, que possui as quantidades relacionadas, de estabelecimentos e

postos de combustíveis credenciados aptos a executar o objeto no Estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Estamos

corretos no entendimento?

R: No ato da habilitação do certame a empresa deverá apenas declarar que, caso logre vencedora, possuirá os

estabelecimentos credenciados conforme item 12 do TR, após assinatura do contrato, no prazo de 40 dias a Contratada

deverá apresentar relação dos estabelecimentos devidamente credenciados, aptos a atender o objeto contratado.

3. 

Atenciosamente,

Willian Ferreira Gomes

Departamento de Compras do CRQ-XII

Tel:(62) 3240-4624

Conselho Regional de Química 12 Região
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