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David Rodrigues - FAURGS

De: David Rodrigues - FAURGS <faurgs.compras@ufrgs.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2020 14:02
Para: 'Amanda Reis Gomes'
Cc: faurgs.compras@ufrgs.br
Assunto: ESCLARECIMENTO 03 - SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

041/2020 - FAURGS

Prezados(a) representantes da empresa VALECARD,  
 
Segue abaixo esclarecimentos solicitados: 
 

1. Edital e Termo de Referência também podem ser consultados no portal do licitações do 
banco do brasil, www.licitacoes-e.com.br, identificador: 816886. 
 

2. Conforme consta no Anexo – I - Termo de Referência do Edital, pág. 2 “Os lances deverão 
ser realizados com base na estimativa ANUAL de consumo.” 
 

3. Os documentos de habilitação serão solicitados pelo pregoeiro após a disputa de lances, 
apenas do arrematante, assim, não é necessário incluir os documentos de habilitação 
previamente. 

 
Coloco-me à disposição. 
Atenciosamente, 
 

David Rodrigues 
Setor de Compras  
FAURGS - Fundação de Apoio da UFRGS 
Tel.: (51) 3308-9707 - (Obs: Estamos via Home Office, qualquer contato por favor por e-mail, obrigado). 
www.portalfaurgs.com.br 

 

De: Amanda Reis Gomes [mailto:amanda.gomes@valecard.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2020 11:45 
Para: faurgs compras <faurgs.compras@ufrgs.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTO 03 - SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 041/2020 - FAURGS 

 
Bom dia, 
  
À Comissão Especial de Licitação 
  
Ref.: SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 041/2020 / Pedido de Esclarecimentos -  Cartão 
Combustível, visando atender demanda dos projetos de pesquisa, extensão acadêmica e desenvolvimento 
institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 
Prezado Senhores, 
 
A empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ nº. 00.604.122/0001-97 com sede á Rua 
Machado de Assis, nº. 904, Centro, Uberlândia/MG, vem, respeitosamente, por meio deste ofício 
TEMPESTIVO, apresentar o(s) pedido(s) de esclarecimento(s)/informação(ões) abaixo listado(s): 
  
1) A disputa da presente licitação se dará pelo LICITAÇÕES-E do Banco do Brasil, conforme 
edital. No entanto, não estou conseguindo localizar a licitação no site. Vocês poderiam informar 
o CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO, por gentileza?  
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2) Aproveitando ainda a oportunidade, o modo de disputa da licitação será como? Ou seja, o 
valor que será lançado no sistema deverá ser o valor mensal ou global da contratação (12 
meses)? 
 

3) Os documentos de habilitação deverao ser inseridos previamente no sistema como condição 
de participação ou nao?  
  
Aguardo, 
 
Att,  
Amanda Reis Gomes  
Analista de Mercado Público  
(34) 3293-2212 

 


