
 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21B/0008– PG 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ATENDER A RESERVA 
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN SESC PANTANAL. 

 
ADENDO II – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 
 

Comunicamos resposta ao questionamento recebido, tempestivamente, 
em relação ao Pregão eletrônico N.º 21B/0008– PG: 

 
 

1 – O anexo II – Indicação preposto – Podemos enviar nossa procuração ? 
 
Resposta: Sim, este documento poderá ser substituído por Procuração. 
 
2 – O pregão será por Maior Percentual no Valor Médio Consumidor final, mas vamos 
colocar valor total do Lote (podemos fazer a proposta então de acordo com a 
Quantidade X Valor Unitário (base na última atualização da ANP) –  % (percentual de 
desconto) = Valor total ) 
 
Resposta: Está publicado no site www.sescpantanal.com.br área licitações, a tabela da ANP 
com o valor unitário de referência para esta licitação. A proposta poderá ser elaborada 
utilizando a fórmula da quantidade total x o valor de unitário de referência, e a partir do valor 
total aplicar o percentual de desconto que será ofertado. Conforme modelo de proposta 
publicado. 
 
3 - Como não vamos ter tempo para vistoria, gostaríamos de saber qual o tamanho do 
Tanque de Armazenamento, em se tratando de entregar de 10.000 litros, acreditamos 
que seja um tanque de 15.000, certo? 
 
Resposta: O Tanque tem capacidade total de 13.836 L (treze mil oitocentos e trinta e seis 
litros), com as seguintes medidas de Diâmetro 190 cm e Comprimento 488 cm. Lembramos 
que a vistoria é facultativa, não sendo obrigatória a apresentação do ANEXO VI. 
 
4 - No momento dos lances do pregão iremos informar porcentagens de desconto ou 
valores? 
 
Resposta: Os lances serão através de valores, moeda Real. 
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