ESCLARECIMENTO I

Leilão Público Nº 048/13-ANP
Pergunta nº 01: Prezados, Favor verificar que a data constante no item 6.2.1.1 do Edital
048/13, para entrega do 2º envelope de 22/05/2013 deveria ser 22/07/2013, ou
outra mais a frente?
Resposta nº 01: O item do edital já foi corrigido.

Pergunta nº 02: Pergunta nº 02: O item 5.1.1.1.9 (registro comercial) e 5.1.1.1.11 (inscrição
do ato constitutivo) é dispensável para empresas de natureza Ltda? Se sim, é
preciso enviar algum tipo de declaração quanto a isto no envelope 01?
Resposta nº 02: Conforme descrito no edital, não há dispensa de documentação para empresa
de natureza de sociedade Ltda, devendo a mesma enviar: "5.1.1.1.10 Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como suas alterações,
devidamente registrado na Junta Comercial, para as sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores."

Pergunta nº 03: O envio e posterior protocolo do Envelope 01 pode ser feito via correio ou é
necessário ser pessoalmente?
Resposta nº 03: A documentação pode ser enviada pelo correio, desde que atendido o prazo
estabelecido no item 5.1.1 do edital.

Pergunta nº 04: A empresa ainda não possui o Selo Combustível Social, caso a empresa venha
a obtê-lo entre 17/07 a 22/07, é possível enviar a publicação do DOU no
envelope 02 até a data informada no edital?
Resposta nº 04: Qualquer documento adicional pode ser apresentado até a data do envio do
"Envelope 2", conforme item 6.2.1.1 do edital.

Pergunta nº 05: Para participar das etapas 02 a 05 há algum tipo de treinamento ou
informativo que possa auxiliar a empresa?
Resposta nº 05: Com relação ao treinamento das etapas 02 e 05, o mesmo deve ser verificado
com a Petronect. Ademais, será disponibilizado no site do Leilão arquivo
contendo orientações gerais para participação dos Fornecedores.

Pergunta nº 06: Sr. Pregoeiro, Bom dia, Solicitamos o seguinte esclarecimento em relação ao
Item 5.1.1. A documentação para habilitação poderá ser enviada via Correios com aviso de
registro e/ou serviço de entrega de empresa aérea, para o devido protocolo até o dia 17/07?
Resposta nº 06: Vide resposta n° 03.

Pergunta nº 07: Qual é o fone de contato e o nome da pessoa para nos certificarmos que o
envelope foi recebido?
Resposta nº 07: Não há telefone de contato para confirmação do recebimento e o comprovante
de entrega é o carimbo de protocolo recebido no momento da entrada do
envelope na ANP. Sendo assim, fica a empresa responsável por providenciar
a entrega do envelope dentro do prazo estabelecido no item 5.1.1 do edital.

Pergunta nº 08: Bom dia! O item 6.2.1.1 do Edital não está com a data errada 22/05/13? O
certo seria 22/07/13.
Resposta nº 08: Vide resposta n° 01.

Em, 12/07/2013.

