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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/0014– PG 

 
ADENDO II – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA 
COMUM) PARA ATENDER O SESC SERRA AZUL. 
 
 
Questionamento: No Edital, item 7.1 Observadas as demais condições deste edital 
e seus anexos, o julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL, MEDIANTE OFERTA DO MAIOR PERCENTUAL (%) DE DESCONTO.  
Entretanto, no Termo de Referência no item 10 que se trata sobre o reajuste está 
descrito desta maneira ``os reajustes subsequentes serão recalculados sob a tabela 
da ANP, onde será considerado o preço médio de cada item divulgado na tabela 
constante na página inicial do site da ANP`` 
Portanto, posso me respaldar que o valor será sobre o preço médio da tabela da 
ANP? 
 

Resposta: Sim, a cada pedido de fornecimento à empresa CONTRATADA, o valor terá 
como base o preço médio de cada item, divulgado na tabela constante na página inicial do 
site da ANP, e sobre esse valor será aplicado o percentual de desconto ofertado na 
licitação. No Anexo V – minuta contratual, cláusula terceira, menciona sobre as condições 
de preço e pagamento, assim como o item 10 do Termo de Referência. 

 

Dessa forma, para elaboração da proposta, a licitante deve se basear no modelo informado 
no Anexo I – modelo de proposta, incluindo o percentual (%) de desconto que será 
ofertado, na licitação, pois o critério de julgamento da licitação, é MENOR PREÇO 
GLOBAL, mediante oferta do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 

 
Ficam mantidas as demais disposições contidas no instrumento convocatório e 

seus anexos e adendos. 
 

Várzea Grande/MT, 30 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

 


