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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

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: “Venho através deste e-mail buscar esclarecimentos referente ao pregão
eletrônico 13/2021 gerenciamento de frota para a Defensoria pública de Tocantins, conforme questão
abaixo:
8.5.1. o lance deverá ser ofertado pelo valor total, levando em consideração a taxa de administração, em
porcentagem.
8.5.2. Cabe ao licitante, calcular o valor da taxa correspondente de acordo com a fórmula:
TA: = (VP / VRef)*100-100
TA: = Taxa de Administração
VP = Valor da Proposta
VRef = Valor de Referência
 
Conforme os itens citados, a proposta deverá ser cadastrada pelo seu valor total ou valor correspondente a
taxa resultante da formula, vejamos:
O Edital prevê desconto minimo de 4%, logo o devemos cadastrar.

1. R$ 1.719.006,00 – 4% = R$ 1.650.245,76

2.     TA: = (1.650.245,76 / 1.719.006,00)*100-100 = -4

3. -4% = R$ -68.760,24

Eslcarecimento ao pregoeiro(a): De acordo com o exemplificado acima, para efeito de cadastro no sistema
comprasnet, qual opção a correta para cadastro da proposta dentre as 3 formas citadas? Lembramos que a
caso seja a opção 2 resultado da formula 8.5.2 prejudicaria a disputa, uma vez que pelo fato de a proposta
no comprasnet se dar por valor em reais (R$) travaria a disputa uma vez que -4,00 não é possivel ser
lançado”.
 
RESPOSTA:  
No comprasnet deverá ser lançado um valor igual ou inferior ao valor de referência. Desse modo, no
encaminhamento da proposta, na forma do ANEXO III do Edital, esta deverá vir preenchida com os

callto:1.719.006,00
callto:1.650.245,76
callto:(1.650.245,76
callto:1.719.006,00


30/06/2021 SEI/DPTO - 0563545 - Resposta

sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=585155&infra_siste… 2/2

valores e a taxa.
O valor de referência a ser considerado é o de R$ 1.719.006,00, e a disputa vai ser dar pelo valor
monetário total devendo o licitante aplicar o lance final à fórmula para apuração da taxa de administração.
 

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
30/06/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0563545 e o código CRC 0FD09E2B.
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