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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTO 

 

PREGÃO 09/2021 

 

 

 

 

Em atenção às dúvidas e questionamento formulado referente ao Edital - Pregão 09/2021, que cuida da 
contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível, vimos informar como segue: 
 
 
  

1- “Em elaboração a nossa proposta de preço me surgiu uma dúvida e gostaria do esclarecimento para 
que não haja nenhum erro. 

Subitem II no anexo da proposta: A execução dos serviços deverá ocorrer durante o ano corrente em até 
(______) dias, contados a notificação do setor requisitante, após a assinatura do contrato,. 
 
Nesse campo que temos que preencher, é correto afirmação de 1 dia?, não encontrei no edital.” 
 
RESP.:  Sim, o prazo para execução do serviço deverá ocorrer 01 (um) dia útil subsequente a data da 
assinatura do termo contratual. 
 

2- “Também gostaria de relatar que no anexo da proposta pulou o item III e foi direto para IV, posso 
elaborar seguindo o anexo?, segue exemplo abaixo.” 

 
RESP.: A FUNCABES comunica que houve falha na sequência da numeração dos itens do Anexo II - Proposta 
Comercial, a qual poderá ser preenchida seguindo o modelo apresentado no Edital e/ou corrigido a sequência 
dos itens, como segue: 
 
I) O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_____) dias corridos, obedecido o prazo mínimo do 
subitem 4.1.6., a contar da data prevista no subitem 1.2.2. do Edital; 
 
II) A execução dos serviços deverá ocorrer durante o ano corrente em até _____ (______) dias, contados a 

notificação do setor requisitante, após a assinatura do contrato. 

 

III) Declaramos que no preço apresentado estão ainda inclusos: 

 

a - os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, treinamento básico operacional, frete, transporte e 

equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os respectivos encargos sociais; 

 

b - taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos; 

 

c - todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como 

demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, 

auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma de auxílio-transporte, transporte local, etc.; 

 

d - despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; 
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e - quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos produtos, 

necessários à perfeita satisfação do objeto deste Edital, até o Recebimento Definitivo, inclusive o prazo de 

garantia, de acordo com o estabelecido no Edital. 

 

) IV)     Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos 

quais nos sujeitamos. 

 

V) Dados da empresa: CNPJ empresa nº ......................../......................-...........Inscrição Estadual 

nº.......................Estado ............................Inscrição Municipal 

nº......Município.....................................Endereço..................................................................................................

.............................................CEP..........................Telefone............................................Fax.................................

...... nº da conta corrente.........................Banco..................................Agência.................................Praça 

................................................ para fins de pagamento. 

 

VI) Dados do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome completo:_________________________; Cargo:___________________; RG nº  _______________; 

CPF/MF nº__________________; E-mail Institucional: ______________;  

E-mail Pessoal: ________________  

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto de Oliveira 

Pregoeiro 

 

 

  

 


