
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
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Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Licitações 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2022 

PROCESSO Nº 1430/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustível do tipo 
Gasolina Comum e Óleo Diesel BS10, com maior percentual de desconto sobre o preço 
médio mensal divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) praticados no Estado de 
São Paulo, tendo como referência o preço médio da Região do ABC os municípios de 
Ribeirão Pires, Mauá e Santo André para abastecimento no tanque de combustível 
instalado na garagem municipal da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. 

 

ESCLARECIMENTO 

 

Esclarecimento ao edital em epígrafe, proposta pela empresa RISEL, recebida através de 
e-mail, às 10:53 do dia 06/09/2022. 

 
No item 4.2 do Termo de Referencia “4.2. A Contratada fica responsável a realizar 
adequação, revisão e reparos necessários de todo o conjunto de abastecimento (pintura, 
adesivos, acessórios, mangueiras, válvulas, registros, bomba e ao tanque de 15.000 
Litros), situado na Garagem Municipal sito à Rua Prefeito Cido Franco, 530 – Vila Arnoud – 
Rio Grande da Serra/SP, que deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, antes da 
1ª (primeira) entrega do combustível e posteriormente a manutenção do sistema de 
abastecimento durante a vigência do contrato.” 
  
1) A dúvida seria, a própria prefeitura tem um tanque de 15 mil litros e precisaria de uma 
reforma? E se a empresa em optar por não realizar a reforma, deverá fornecer o tanque 
de 15 m³ em comodato? Seria isso? 
Resposta: É necessário que seja atendido o edital conforme os itens 4.2 e item 4.3 - “4.2. 

A Contratada fica responsável a realizar adequação, revisão e reparos necessários de todo 

o conjunto de abastecimento (pintura, adesivos, acessórios, mangueiras, válvulas, 

registros, bomba e ao tanque de 15.000 Litros), situado na Garagem Municipal sito à Rua 

Prefeito Cido Franco, 530 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serra/SP, que deverá ser realizado 

no prazo de até 30 (trinta) dias, antes da 1ª (primeira) entrega do combustível e 

posteriormente a manutenção do sistema de abastecimento durante a vigência do 

contrato. 4.3. Caso a contratada optar em não realizar o item 4.2, deverá disponibilizar e 

instalar em nossa garagem a título de comodato, com os respectivos laudos 

(estanqueidade e aferimento de bomba), todo sistema para abastecimento dos veículos 

da frota (tanque de 15.000 litros, bomba, mangueira e etc), para atender o período de 

vigência do contrato”. 

 
2) Já existe alguma empresa executando esse contrato ? se sim qual seria ? 
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Resposta: O ultimo contrato teve como contratado a empresa Rede Sol Fuel Distribuidora 
S/A. 

 

Diante dos esclarecimentos prestados, ficam ratificadas as exigências editalícias e fica 
mantida a sessão de abertura do certame para o dia 16/09/2022 às 10h00. 

 

Rio Grande da Serra, 15 de setembro de 2022.  
 

 
 

Juliana Oliveira da Silva 
Pregoeira 

 
 


