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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000502-6
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 13/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada para gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de
sistema informatizado/integrado com utilização de cartão magnético, que permita o fornecimento
parcelado de combustíveis e derivados (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel e Arla 32), através da rede de postos
credenciados pela Contratada para atender a frota de veículos, assim como o grupo gerador de energia de
emergência da sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, de acordo com especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.
QUESTIONAMENTO: “6.1. A frota da DPE-TO é composta por 50 (cinquenta) veículos e 01 (um)
Grupo Gerador descriminados abaixo, podendo ser alterada por meio de novas aquisições e/ou
desfazimento
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em relação ao subitem 6.1, quais são as especificações dos
Geradores (Capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?
”
RESPOSTA:  
Versa o presente expediente, a fim de esclarecer o questionamento  da Empresa NEO FACILIDADES E
BENEFÍCIOS, CNPJ nº 25.165.749/0001-10 em relação ao subitem 6.1   do Termo de Referencia -  Pregão
Eletrônico nº 013/2021:
Quais são as especificações dos Geradores (capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?
- 01 transformador de 1000Kvar e outro de 300kvar a seco; sistema grupo gerador 313/284kvar - e sistema
de controle - USCA;
- Tanque de combustível a diesel, capacidade de 250 litros;
- O abastecimento e a reposição é realizada de forma manual através de galão. É realizado um
acompanhamento semanal do nível de combustível,  e quando há necessidade de reposição a retirada é
feita nos postos de combustíveis. 
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