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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE. 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 
 

Pergunta: Nossa empresa utiliza a forma de operacionalização à entrega das (Re)Cargas de Gás 
GLP o sistema via "Vale-Gás Ultragaz" de P-02, P-05, P-13, P-20 e P-45, onde, após o recebimento 
da Nota de Empenho iremos emitir e enviar para o Órgão a Nota Fiscal juntamente com os Vales, de 
acordo com sua necessidade. Se possível, a solicitação deve ser conforme consumo 
mensal/quinzenal. 

Em posse destes, os mesmos irão entrar em contato com o Supervisor/Consultor da Ultragaz de sua 
cidade e/ou região e irão efetuar a troca dos Vales pelas (Re)Cargas de Gás, posterior a isto, a Nota 
Fiscal será encaminhada para pagamento. Salientamos que, esta forma de operacionalização dará 
mais celeridade nas entregas das (Re)Cargas de Gás GLP, não alterando o objeto ou o prazo de 
entrega estabelecido no edital. 

Deste modo, nossa dúvida é saber se este Órgão, aceita ou recusa está forma de entrega. 

Resposta: Informamos que a forma de aquisição está clara no edital, e não trabalhamos com os 
vales. 

Ademais a demanda é descentralizada e no registro de preços não há previsão fixa de demanda. 

Cada órgão faz o seu pedido de acordo com a sua necessidade, apresentando a nota de empenho, 
para a qual deve haver o recibo do empenho, não havendo, dessa maneira um número determinado 
previsto para trabalhar com vales. 

O MBH assina a ARP com a empresa vencedora da licitação e diferentemente do proposto, a gestão 
da logística de entrega é do contratado e não do MBH. 

Tal processo como sugerido obrigaria o Município a criar um novo vínculo com vários distribuidores 
da empresa vencedora, gerando um ônus em termos operacionais, e o impacto negativo nos prazos 
de entrega dos produtos contratados. 

Como está claro no Edital,o contratado deve estar preparado para atender todos os locais de entrega 
previstos no Anexo RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS, a qualquer tempo, sendo obrigação do órgão 
participante apenas apresentar a Nota de Empenho para o fornecedor, sem se envolver na gestão 
da logística. 

Sendo assim, a solicitação não será acatada. 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 
 
Pergunta: b) Documento que comprove que o licitante é autorizado pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP a comercializar o objeto licitado   
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A Companhia Ultragaz S.A, é uma distribuidora, sendo assim, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
órgão competente, no uso de suas atribuições, conforme Resoluções e/ou Despachos, autoriza, em 
plena validade, o exercício de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo, nos termos do Art. 3º, da 
Resolução ANP nº 49, de 30/11/2016 - D.O.U 02/12/2016, no caso de Distribuidoras.   
 
Nestes Termos, solicitamos o aceite do referido documento supracitado, conforme anexo, para a 
presente licitação, facilitando para o (órgão) a busca da proposta mais vantajosa.  
 
Resposta: O Município não faz análise previa da documentação de habilitação de nenhuma empresa 
sob pena de favorecimento indevido e consequente lesão ao princípio da isonomia. 
 
 


